
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Sexta-Feira, 31 de Agosto de 2018 - Edição nº 10329

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 5
Terceira Entrância 5
Comarca de Alta Floresta 5
		1ª Vara 5
		2ª Vara 14
		3ª Vara 16
		4ª Vara 21
		5ª Vara 23
		6ª Vara 23

Comarca de Barra do Garças 27
Diretoria do Forúm 27
		1ª Vara Cível 28
		2ª Vara Cível 28
		3ª Vara Cível 34
		4ª Vara Cível 47
		1ª Vara Criminal 57
		2ª Vara Criminal 58
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 60

Comarca de Cáceres 77
		1ª Vara Cível 77
		2ª Vara Cível 78
		3ª Vara Cível 89
		4ª Vara Cível 94
		5ª Vara Cível 106
		1ª Vara Criminal 120
		3ª Vara Criminal 120

Comarca de Diamantino 122
Diretoria do Forúm 122
		Centro Judiciário de Solução de Conflito e
Cidadania 122
		1ª Vara Cível 122
		2ª Vara Cível 129
		Vara Especializada da Infância e da Juventude 132
		5ª Vara 132

Comarca de Primavera do Leste 133
		1ª Vara Cível 133
		2ª Vara Cível 135
		3ª Vara Cível 143
		4ª Vara Cível 149
		5ª Vara Cível 157
		Vara Criminal 160

Comarca de Sorriso 162
Diretoria do Fórum 162
		1ª Vara 162
		2ª Vara 165
		3ª Vara 172
		4ª Vara Cível 183
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 189
		1ª Vara Criminal 200
		2ª Vara Criminal 201

Comarca de Tangará da Serra 202
		1ª Vara Cível 202

		2ª Vara Cível 205
		3ª Vara Cível 208
		4ª Vara Cível 216
		5ª Vara Cível 244
		1ª Vara Criminal 252
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 252

Comarca de Lucas do Rio Verde 253
		1ª Vara 253
		2ª Vara 256
		3ª Vara 258
		4ª Vara 258
		5ª Vara 259
		6ª Vara 262

Segunda Entrância 264
Comarca de Água Boa 264
		1ª Vara 264
		2ª Vara 283

Comarca de Alto Araguaia 283
		1ª Vara 283
		2ª Vara 283
		Juizado Especial Cível e Criminal 292

Comarca de Barra do Bugres 292
Diretoria do Fórum 292
		1ª Vara 293
		2ª Vara 307
		3ª Vara 320
		Juizado Especial Cível e Criminal 321

Comarca de Campo Novo do Parecis 324
		1ª Vara 324
		2ª Vara 326
		Juizado Especial Cível e Criminal 332

Comarca de Campo Verde 332
Diretoria do Fórum 332
		1ª Vara 332
		2ª Vara 336
		3ª Vara 346
		Juizado Especial Cível e Criminal 347

Comarca de Canarana 355
Diretoria do Fórum 355
		1ª Vara 355
		2ª Vara 356

Comarca de Chapada dos Guimarâes 356
		1ª Vara 356
		2ª Vara 356
		Juizado Especial Cível e Criminal 363

Comarca de Colíder 364
		1ª Vara 364
		2ª Vara 369
		3ª Vara 371



		Juizado Especial Cível e Criminal 373

Comarca de Comodoro 376
Diretoria do Fórum 376
		1ª Vara 376
		2ª Vara 384
		Juizado Especial Cível e Criminal 390

Comarca de Jaciara 391
Diretoria do Fórum 391
		1ª Vara 392
		2ª Vara 395
		3ª Vara 401
		Juizado Especial Cível e Criminal 404

Comarca de Juara 455
		1ª Vara 455
		2ª Vara 458
		Juizado Especial Cível e Criminal 460
		3ª Vara 463

Comarca de Juína 464
Diretoria do Fórum 464
		1ª Vara 465
		2ª Vara 474
		3ª Vara 475
		Juizado Especial Cível e Criminal 475

Comarca de Mirassol D'Oeste 476
		1ª Vara 476
		2ª Vara 487
		Juizado Especial Cível e Criminal 489
		3ª Vara Criminal 491

Comarca de Nova Mutum 492
		Juizado Especial Cível e Criminal 492

Comarca de Nova Xavantina 511
		1ª Vara 511
		2ª Vara 511
		Juizado Especial Cível e Criminal 514

Comarca de Paranatinga 515
Diretoria do Fórum 515
		1ª Vara 516
		2ª Vara 518
		Juizado Especial Cível e Criminal 519

Comarca de Peixoto de Azevedo 520
		2ª Vara 520

Comarca de Pontes e Lacerda 520
		1ª Vara 520
		2ª Vara 520
		3ª Vara 531
		Juizado Especial Cível e Criminal 534

Comarca de Poxoréo 559

		2ª Vara 559
		Juizado Especial Cível e Criminal 563

Comarca de São José do Rio Claro 563
		1ª Vara 563
		2ª Vara 569
		Juizado Especial Cível e Criminal 575

Comarca de Vila Rica 577
Diretoria do Fórum 577
		Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania 577
		2ª Vara 577

Primeira Entrância 578
Comarca de Alto Garças 578
		Vara Única 578

Comarca de Araputanga 579
		Vara Única 579
		Juizado Especial Cível e Criminal 582

Comarca de Arenápolis 582
Diretoria do Fórum 582
		Vara Única 582
		Juizado Especial Cível e Criminal 582

Comarca de Brasnorte 590
		Vara Única 590

Comarca de Campinápolis 611
Diretoria 611
		Vara Única 612

Comarca de Cláudia 613
		Vara Única 613

Comarca de Colniza 615
		Vara Única 615
		Juizado Especial Cível e Criminal 619

Comarca de Dom Aquino 619
		Vara Única 619

Comarca de Feliz Natal 621
Diretoria do Fórum 621
Comarca de Guarantâ do Norte 621
		Juizado Especial Cível e Criminal 621

Comarca de Guiratinga 621
		Vara Única 621
		Juizado Especial Cível e Criminal 621

Comarca de Itaúba 623
Diretoria do Fórum 623
Comarca de Itiquira 624
		Vara Única 624
		Juizado Especial Cível e Criminal 625



Comarca de Jauru 625
Diretoria do Fórum 625
		Vara Única 625
		Juizado Especial Cível e Criminal 625

Comarca de Juscimeira 631
		Vara Única 631

Comarca de Marcelândia 638
		Vara Única 638
		Juizado Especial Cível e Criminal 640

Comarca de Matupá 641
		Vara Única 641

Comarca de Nobres 644
		Vara Única 644
		Juizado Especial Cível e Criminal 646

Comarca de Nortelândia 646
		Vara Única 646

Comarca de Nova Ubiratã 647
		Vara Única 647
		Juizado Especial Cível e Criminal 649

Comarca de Novo São Joaquim 649
		Vara Única 649
		Juizado Especial Cível e Criminal 649

Comarca de Pedra Preta 650
		Vara Única 650
		Juizado Especial Cível e Criminal 658

Comarca de Poconé 659
		Vara Única 659
		Juizado Especial Cível e Criminal 661

Comarca de Porto Alegre do Norte 664
		1ª Vara 664
		Juizado Especial Cível e Criminal 666
		2ª Vara 668
		3ª Vara 670

Comarca de Porto dos Gaúchos 671
		Vara Única 671

Comarca de São Félix do Araguaia 673
		2ª Vara 673

Comarca de Porto Esperidião 676
		Juizado Especial Cível e Criminal 676

Comarca de Querência 676
		Juizado Especial Cível e Criminal 676

Comarca de Ribeirão Cascalheira 677

		Juizado Especial Cível e Criminal 677

Comarca de Rio Branco 679
		Vara Única 679
		Juizado Especial Cível e Criminal 685

Comarca de Rosário Oeste 685
		Vara Única 685

Comarca de Santo Antônio do Leverger 693
		Vara Única 693
		Juizado Especial Cível e Criminal 697

Comarca de São José dos Quatro Marcos 697
		Vara Única 697

Comarca de Tabaporã 705
		Juizado Especial Cível e Criminal 705

Comarca de Tapurah 705
		Vara Única 705

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 706
		Vara Única 706
		Juizado Especial Cível e Criminal 709

Comarca de Vera 709
		Vara Única 709



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002782-32.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

AUREA APARECIDA BOTEGA RÉU: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS 

DA COMUNIDADE Vistos. Trata-se de ação de cancelamento de protesto 

com pedido de tutela de urgência proposta por Aurea Aparecida Botega 

em face de Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, ambos 

devidamente qualificados. Alega a parte autora que tomou ciência de um 

protesto realizado seu desfavor, decorrente da duplicata de n° 

00772122006 no valor de R$ 1.773,00 (mil e setecentos e setenta e três 

reais), com vencimento em 31/12/2005. Assevera que desconhece a 

procedência do débito, já que perfazem mais de 12 (doze) anos desde a 

época da confecção da duplicada, sendo que, em busca de respostas 

procurou a requerida, entretanto, encontrou notícias de que a demandada 

deixou de funcionar no município. Por tais razões, pleiteia tutela de 

urgência para a suspensão do protesto referido e, no mérito, o 

cancelamento do protesto referente aos instrumentos de n° 19942, Livro 

n° 289, folhas n° 187, na quantia de R$ 1.773,00 (mil e setecentos e 

setenta e três reais). A inicial veio instruída com diversos documentos. É o 

relatório do necessário. DECIDO. Analisando detidamente a inicial, verifico 

que merece ser deferida a liminar pretendida. É cediço que, em sede de 

tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: "Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo". Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, 

percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista 

que a autora sustenta desconhecer o débito existente, portanto, os 

empecilhos decorrentes do protesto prejudicam a parte autora. 

Ressalva-se que por ser matéria compreendida como fato negativo, cabe 

à parte requerida comprovar a validade do débito, tendo em vista que não 

há como incumbir a requerente a comprovar fato negativo. Nesse prumo, o 

documento imprescindível para comprovar a alegação da parte autora, é o 

protesto, que foi juntado ao Id. 14545486, confirmando a existência de 

protesto contra a requerente. A par disso, resta demonstrado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que há dívida junto 

a requerida que negativou a demandante, que por sua vez, alega ter 

cancelado os serviços outrora oferecidos pela demandada, portanto, a 

continuidade de seu nome no rol de maus pagadores pode lhe causar 

prejuízos. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1º, do Código 

de Processo Civil/2015: 1) DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

DETERMINANDO a SUSPENSÃO do protesto de instrumento de n° 19942, 

Livro n° 289, folhas n° 187, na quantia de R$ 1.773,00 (mil e setecentos e 

setenta e três reais), a ser efetivada no prazo de 05 (cinco) dias, até 

posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, devendo 

a Secretaria da Vara expedir os ofícios necessários ao cumprimento da 

ordem judicial. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 13h00min a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, 

Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). Neste caso, deverá a parte ré apresentar contestação 

observando-se ao disposto no art. 335, II, do CPC/2015. 3.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 4) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 7) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto
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Processo Número: 1002712-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (AUTOR(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANFORT AUTOMOTIVO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002712-15.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. RÉU: GRANFORT AUTOMOTIVO LTDA - 

ME Vistos. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Alta Floresta Motos 

Ltda. – Filial de Colíder-MT contra Granfort Automotivo Ltda., ambos 

devidamente qualificados. A inicial foi instruída com diversos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e Decido. Analisando a natureza da 

demanda, observo que este Juízo não possui competência para o 

recebimento e processamento do presente processo, tendo em vista que 

a sede da empresa no polo passivo está localizada na cidade de Vera-MT 

e como a regra do CPC/15, dispõe que o foro competente será o da 

residência do réu. Pois bem. O artigo 46 do CPC, estabelece que: “Art. 46. 

A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis 

será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”. Assim, em 

observância ao dispositivo acima transcrito, vejo que este Juízo não tem 

competência para recebimento e o processamento do processo em tela. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO POR INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE AJUSTE ESCRITO – FORO 

COMPETENTE – DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 94, CAPUT, DO CPC – REGRA 

GERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.Havendo dúvida sobre a existência de ajuste, acerca do 
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recebimento de comissão, por intermediação de compra e venda de imóvel 

rural, a ação de cobrança deve ser processada e julgada no foro do 

domicílio do réu. (AI 145478/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 

04/02/2015)”. Portanto, em observância as regras do CPC, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da Comarca de Vera-MT. 

Intime-se. Cumpra-se o necessário, com as baixas e cautelas de praxe. 

Alta Floresta-MT, 20 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto

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

Processo Número: 1002744-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ISAQUEU TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDREIA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NILDA ANUNCIA TORRES (REQUERENTE)

SIDNEI TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALANA CAROLINE ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002744-20.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUCIANO TORRES DE OLIVEIRA, NILDA ANUNCIA TORRES, 

ALANA CAROLINE ROCHA RODRIGUES, ISAQUEU TORRES DE OLIVEIRA, 

SIDNEI TORRES DE OLIVEIRA, ANDREIA TORRES DE OLIVEIRA, 

ANDERSON TORRES DE OLIVEIRA, ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte autora (pessoas físicas) de que não possuí recursos 

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

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, 

agência de Alta Floresta/MT, para que informe a existência de valores 

referente à conta poupança em nome falecido João Batista Lopes de 

Oliveira (CPF 899.588.021-04). 4) Nos termos do artigo 721, do CPC/2015, 

após a juntada aos autos das respostas de que trata o item “3” da 

presente, INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar, no prazo 

legal. 5) Após cumpridos os itens anteriores, façam-me os autos 

CONCLUSOS. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 

20 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003048-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NUNES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003048-19.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MANOEL NUNES FILHO REQUERIDO: MARIA LUZIA DE 

JESUS NUNES Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

Processe-se o presente feito em segredo de justiça (CPC/2015, artigo 189, 

II). 3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) CITE-SE a 

parte ré para comparecer à audiência de mediação e conciliação que será 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 11 de dezembro de 2018, às 

13h00min, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) Consigne-se, no ato de citação que, 

caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, 

art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 4.2) As 

partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento injustificado 

na audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com aplicação o da sanção prevista no § 8º, do artigo 334 do 

CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado ou da União. 4.3) 

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização da audiência 

de conciliação, este deverá requerer o cancelamento da audiência ora 

designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (artigo334, § 5º,do CPC), caso em que, a 

partir do protocolo da referida petição, iniciará o prazo para oferecimento 

da contestação (artigo 335, II, do CPC). Nesta hipótese, decorrido o prazo, 

certifique-se. 5) Intimem-se a parte autora e seu patrono para 

comparecerem à audiência supra designada. 6) Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de 

agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002989-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002989-31.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 
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tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002779-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

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

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002779-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002779-77.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ALMIR DA SILVA Vistos. Trata-se ação de 

busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo BV Financeira S/A CFI 

em face de Almir da Silva, ambos devidamente qualificados, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa 

disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por 

outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta forma, entendo 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo: Caminhonete, 

Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX, Ano Fabricação e Modelo: 2012/2012, 

Cor: BRANCA, Chassi: 8AJFY29G9C8504971, Placa: OAZ-8333, descrito 

na inicial. Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 

3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela 

Lei nº 13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI, conforme extrato 

anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD 

(circulação, licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a 

efetiva apreensão do bem. Uma vez informada a apreensão do bem nos 

autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal restrição, na 

forma da norma legal supramencionada (art. 3º, § 10, inciso II, do 

Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. No que tange ao pedido de fixação de multa diária 

no caso do descumprimento da liminar (item “f” da petição inicial), 

INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o 

Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na 

hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada 

improcedente, ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao 

pagamento da multa. Concedo os benefícios do art. 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de autorização 

de arrombamento por ausência de motivo para tanto. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATA STEDILE DE MATOS (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ PACHI (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

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

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATA STEDILE DE MATOS (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ PACHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002612-60.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SOMAR SERVICOS 

MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME, ANDRE LUIZ PACHI, RENATA 

STEDILE DE MATOS Vistos. Trata-se ação de busca e apreensão c/c 

pedido liminar ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de Somar 

Serviços Florestais Ltda. ME, ambos devidamente qualificados, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa 

disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por 

outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta forma, entendo 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo, Marca: VOLVO, 

Modelo: FH 12 380 4X2T, Ano Fabricação e Modelo: 2005/2005, Cor: 

BRANCA, Chassi: 9BVAN50A15E714154, Placa: KAE-3349, descrito na 

inicial. Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 

3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela 

Lei nº 13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI, conforme extrato 

anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD 

(circulação, licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a 

efetiva apreensão do bem. Uma vez informada a apreensão do bem nos 

autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal restrição, na 

forma da norma legal supramencionada (art. 3º, § 10, inciso II, do 

Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. No que tange ao pedido de fixação de multa diária 

no caso do descumprimento da liminar (item “5” da petição inicial), 

INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o 

Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na 

hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada 

improcedente, ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao 

pagamento da multa. Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido em relação ao 

crime de desobediência em caso do devedor não entregar o bem e seus 

documentos, por não haver previsão legal para tanto. INDEFIRO o pedido 

de expedição de ofícios ao Bacenjud, haja vista que a medida não é 

comportada pelo rito do Decreto-Lei n° 911/69. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de agosto de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002555-42.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

VERA LUCIA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito 

(a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 
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Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002460-12.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

VANESSA WESSLER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada (BPC/LOAS) c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Vanessa Wessler em face de Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, estar 

incapacita para o trabalho e para a vida independente em razão das crises 

frequentes de epilepsia. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis 

que preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica e estudo 

socioeconômico, razão pela qual postergo a sua apreciação. In casu, por 

meio do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial o 

(a) Dr. (a) Pamela Lustosa Rei, CRM-8468/MT, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do (a) perito (a) se fez por meio do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015 e para, querendo, no mesmo prazo, apresentarem 

quesitos para realização de estudo socioeconômico. 4) Após o 

cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao perito cópia da inicial e 

dos documentos médicos que instruíram a inicial (receituário e exame 

etc.), bem como, dos quesitos que vierem a ser apresentados pela parte 

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

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço 

como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias, a 

contar da data designada para realização da perícia. 7) Após o 

cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, INTIME-SE 

a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, consignando que 

a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário designados, para 

se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo eventuais exames 

atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso 

haja, INTIMEM-SE os assistentes técnicos para apresentarem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá 

conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica 

realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados, bem como, em linguagem simples, indicar como 

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §

§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) DETERMINO a realização de estudo 

socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda per 

capita da família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente 

Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis que a 

incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 
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visualizar o padrão econômico da família. 9) Após decorrido o prazo de 

que trata o item “3”, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Assistente Social, requisitando-se a 

realização do estudo social com encaminhamento a este Juízo no prazo de 

30 (trinta) dias, atentando-se aos quesitos que porventura forem 

apresentados, além das ponderações supracitadas. 10) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 10.1) Destarte, após a juntada do 

laudo e do estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 10.2) No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo médico 

e do estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial. 11) Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12) Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 

13) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Após tudo 

cumprido, façam os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002232-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))
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SILVANETE VIEIRA DE CARVALHO DE GOES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002232-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

SILVANETE VIEIRA DE CARVALHO DE GOES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, 

para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de perícia 

m é d i c a .  I n  c a s u ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 
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requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002239-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

SIDINEU SOUZA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002239-29.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

SIDINEU SOUZA PIRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela 

de urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito 

(a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

DURVAL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002491-32.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

DURVAL DE ALMEIDA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 
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preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito 

(a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ENOS ELER (AUTOR(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003017-96.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ENOS ELER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela 

de urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito 

(a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003274-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. R. (ADVOGADO(A))

P. G. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

D. F. T. (ADVOGADO(A))

A. C. M. A. (ADVOGADO(A))

K. C. B. (RÉU)

L. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILUCIA NOBREGA CORREA OAB - 889.047.761-04 

(REPRESENTANTE)

 

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

Ministerial sob Id 15061177, impulsiono estes autos com o fito de intimar as 

Partes para indicarem as provas que ainda pretendem produzir, 

delimitando sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

SHEILA CRISTINA RAK (EXECUTADO)

ANTONIO ADALBERTO CAETANO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

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

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

da dívida ou apresentação de embargos, pelos Executados Antonio 

Adalberto Caetano de Freitas e Sheila Cristina Rak, conforme Certidão sob 

Id 14531462; II) intimar a Parte Exequente para manifestar-se em termos de 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003047-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA VIDAL (AUTOR(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

J. W. V. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 14977654; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131612 Nr: 6042-42.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603/A-MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 148-37.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Maria Gonçalves, Paula Maria Gonçalves, Joana 

Maria Damasceno, Juranir Maria Gonçalves, Edite Maria Gonçalves

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação da(s) parte(s), para no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem, requerendo o que entender de 

direito.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001708-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

LORENI DUARTE ZIMPEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1001708-40.2018.8.11.0007 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 

Intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora de que se encontra 

disponível para impressão e entrega à parte autora, o alvará de 

autorização solicitado (ID 15056888). Alta Floresta-MT, 30 de agosto de 

2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118875 Nr: 6622-09.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusdete dos Santos Barbosa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito.Sem custas, nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 

1.060/1950.Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários 

médico-periciais, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), eis que a 

prova pericial foi por ela pleiteada, mediante REQUISIÇÃO junto ao Sistema 

de Assistência Judiciária Gratuita - AJG (após a habilitação do médico 

perito). INTIME-SE a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

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

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

o INSS.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132963 Nr: 6764-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação das partes para, em 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

 Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134260 Nr: 7438-54.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camargo Batista

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 

2018 às 14:00 horas, a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara 

desta Comarca, devendo a parte Autora e suas testemunhas serem 

intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, 

independentemente da apresentação de rol prévio.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 5424-15.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Felix Carvalho

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

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

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos., INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial.Posteriormente, INTIME-SEa parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação.Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento do profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação).Ainda, diante da alega qualidade de segura especial 

(atividade rural), fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade rural pela Autora, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte 

requerente (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão, e o consequente recebimento, do 

benefício pretendido.Logo, à espécie do benefício pretendido, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Requerente, a fim de se buscar a verdade processual 

acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento 

do requisito etário.Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 01 de outubro de 2018, às 13h30min a ser realizada na sala de 

audiências da 2ª Vara desta Comarca, devendo a parte Autora e suas 

testemunhas serem intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para 

comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol 

prévio.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109019 Nr: 4485-88.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Wielevski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:31.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, houve o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão movida 

por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda em face de Romão 

Wielevski Neto.

Deferida a medida liminar às fls. 30/30vº, determinou-se a busca e 

apreensão do bem e a citação do requerido. Após varias tentativas, não 

houve êxito na localização do requerido, tampouco do bem.

Entre um ato e outro, realizou-se a intimação pessoal da requerente para 

que promovesse andamento ao feito, sob pena de extinção. Com a 

manifestação da requerente à fl. 85, esta informou o novo endereço do 

requerido, requerendo nova tentativa de busca e apreensão do bem.

 Intimada a autora para recolhimento da diligência necessária paro o 

cumprimento do ato requerido, a mesma quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 87. Realizada nova intimação para cumprimento do ato 

necessário, sob pena de extinção, novamente quedou-se inerte (fl. 89)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que tem ocorrido à desídia/inércia da parte 

Autora em praticar os atos que lhe incumbem, em prejuízo ao escorreito 

tramite processual.

Com efeito, houve a intimação pessoal da parte Autora, bem como a 

intimação de seus patronos, para se manifestarem no feito, no prazo de 

05 (cinco dias), sob pena de extinção (fls. 86; 88/88vº).

Todavia, a parte Autora quedou-se inerte no atendimento ao seu dever 

processual, em flagrante abandono da causa.

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

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais já recolhidas.

Intime-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137091 Nr: 1450-18.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Morello - 

OAB:112569/SP

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte embargante para que, em até 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a impugnação aos embargos.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, indiquem eventuais provas a serem produzidas.

Ao final, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134316 Nr: 7473-14.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Rodrigues de Moura Silva

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

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

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação das partes para, em 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

 Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000100-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

REGINA CRISTINA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000100-41.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS RÉU: REGINA 

CRISTINA COSTA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS visando supostas 

contradições e omissões existentes na sentença prolatada sob ID 

11657589, quanto à existência de provas do gravame sobre veículo 

automotor decorrente de financiamento e o liame de responsabilidade da 

parte requerida. Pois bem. Considerando-se o caráter infringente dos 

presentes Aclaratórios, em observância aos Princípios do Contraditório e 

da Ampla Defesa, determino a intimação do Embargado para que se 

manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §2º, do art. 

1.023, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 29 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003128-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003128-80.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo 

Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque a declaração de 

imposto de renda revela recebimento de valores expressivos em certos 

meses (R$ 35.200,00 em julho, R$ 25.252,60 em outubro e R$ 45.000,00 

em dezembro, todos no ano de 2017). Não obstante, a requerente é 

proprietária de imóvel rural com área de 100 hectares e possui um trato 

avaliado em R$ 100.000,00, conforme consta no documento de ID 

15070331 - Pág. 5. Não obstante, verifico que a parte autora é carecedora 

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

inobstante a parte autora afirme ter pago R$ 35.627,75 (trinta e cinco mil e 

seiscentos e vinte sete reais e setenta e cinco centavos) para fins de 

adquirir 10 cotas AdCentral Family, não foi localizada por esta Magistrada 

qualquer prova documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, 

o vínculo existente entre esta e a parte demandada. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas e despesas 
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processuais, seja por meio de holerites, extratos bancários ou demais 

documentos que se considere pertinente, bem como demonstre, 

minimamente a existência de vínculo jurídico entre os envolvidos. Alta 

Floresta, 30 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003143-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZANIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003143-49.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIO ZANIN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação do Requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

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

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. OFICIE-SE, urgentemente, ao Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), 

encaminhando-se a cópia da petição inicial e dos documentos que a 

instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de tutela de urgência, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de subsidiar a decisão a ser 

exara de forma mais eficiente. No mesmo prazo, INTIME-SE a parte autora 

para que comprove a regulação específica junto ao Hospital do Câncer de 

Cuiabá ou a negativa de atendimento pela instituição de saúde, eis que se 

trata da unidade de referencia no tratamento oncológico junto ao SUS 

neste Estado. Aportando aos autos o parecer técnico e a comprovação 

requisitada, retorne os autos imediatamente para análise do pedido 

preliminar. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 30 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI TEREZINHA DUTRA BIALESKI (AUTOR(A))

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL (EM 

LIQUIDAÇÃO) (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001231-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GENECI TEREZINHA DUTRA BIALESKI RÉU: COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL (EM LIQUIDAÇÃO) 

Vistos, Geneci Terezinha Dutra Bialeski ajuizou ação em face de 

Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central (em liquidação judicial) 

objetivando a declaração de validade e eficácia de compra e venda 

celebrada entres os envolvidos e a adjudicação compulsória do imóvel. 

Recebida a inicial perante o Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Mogi 

das Cruzes-SP. Devidamente citada a requerida apresentou contestação, 

suscitando preliminarmente, a incompetência do Juízo, bem como a 

necessidade de litisconsórcio passivo, no mérito concordou com o pedido 

inicial, pugnando pela procedência da ação. Com impugnação à 

contestação nos autos. Houve o acolhimento da preliminar de 

incompetência daquele Juízo para processar e julgar a presente demanda, 

com a remessa do feito para esta Comarca. Recebida a ação no estágio 

em que se encontrava, a Magistrada contemporânea intimou as partes 

para especificarem provas, no prazo de 10 (dez) dias. Certidão de 

decurso do prazo sem a manifestação das partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que houve o 

reconhecimento dos pedidos iniciais, por parte da requerida, conforme 

contestação sob Id. 12915032 - Pág. 23, bem como, diante da relevância 

da resolução consensual de conflitos, trazidas pelo NCPC, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o reconhecimento pela 

parte demandada (Id. 12915032 - Pág. 23) da procedência do pedido 

formulado na ação, para adjudicar o imóvel em questão à compradora 

Geneci Terezinha Dutra Bialeski, servindo esta como título para o 

respectivo registro imobiliário, e DECLARO extinto o feito com resolução de 

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

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários de 

sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 90, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, 

eis que lhe concedo o benefício da Gratuidade de Justiça. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, oficie-se ao 

Cartório do RGI desta Comarca, para a realização da transferência do 

imóvel à Autora e ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, 29 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003389-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BONIN BORTOLUZZI (REQUERENTE)

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da parte 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “mudou-se.”, consoante ID 14765101.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002280-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI WAGNER FONTANA (REQUERENTE)

GUSTAVO SUTILO MARTINS (ADVOGADO(A))

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da parte 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “mudou-se.”, consoante ID 14765305.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000025-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DE OLIVEIRA MUNIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

CNGC/17, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento da decisão ID 15031975. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. A guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos 

autos no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002852-49.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO SOARES DO NASCIMENTO PROFESSOR (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da Carta Precatória . A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA FERNANDES ALONSO (AUTOR(A))

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE CINTRA (RÉU)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresente impugnação à contestação ofertada 

nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000972-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000972-56.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

manifestação da parte exequente optando pela continuidade da ação sob 

o rito da execução por quantia certa (art. 523, CPC), bem como 

concordando com o parcelamento requerido pelo executado, determino a 

tramitação da presente ação pelo procedimento apontado pela exequente, 

bem como DEFIRO o parcelamento do débito. PROCEDA a Secretaria de 

Vara ao necessário para a expedição de alvará em favor da parte 

exequente dos valores até então depositados nos autos, atentando-se 

para os dados bancários apontados sob o ID 9056383. Após, INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos 

acerca da quitação da dívida, devendo apontar memória de cálculo em 

caso de valor residual. Apontando a exequente valor residual, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento da 

diferença, sob as penas da lei. Após, vistas à parte exequente, pelo prazo 

de 10 (dez) dias, para pugnar o entender por direito. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

FRANK RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

EDSON DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO CORDEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

CLEMENTE UBALDO LOPES (AUTOR(A))

DANIEL LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

ADRIANO CANDIA LIMA (AUTOR(A))

BELMIRO GUILHERME COELHO MACIEL (AUTOR(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROSINELI ALMEIDA SENA (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

RUBENS FELISBERTO BARBOSA (AUTOR(A))

MADSON DE SOUSA ALVES (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR(A))

JOSIMAR CANDIDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte AUTORA, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação 

juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001260-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

DENISE MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA TURISMO EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do procurador da parte 

AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada nesta ação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107313 Nr: 2683-55.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureni Guedes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Londrina

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REquerido, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133888 Nr: 7250-61.2015.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Agnaldo do Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos. Trata-se de Ação de Aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela e estabelecimento do benefício proposta por 

Agnaldo do Nascimento em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Às fls. 81/82 compiladas com os documentos de fls. 83/85 o 

demandante alega, em síntese, a ocorrência de possível erro material na 

decisão de fl. 76. Sustenta que a requerente enquadra-se na qualidade de 

simples segurada da autarquia ré, e não de segurada especial conforme 

exposta na atacada decisão. Após, vieram-me conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e Decido. Pois bem. Da análise percuciente dos 

autos constata-se que as alegações ventiladas pelo requerente merecem 

prosperar. Deveras a decisão atacada padece de erro material, eis que a 

requerente não se enquadra na qualidade de segurada especial, visto que 

os vínculos expressos no CNIS (fl. 83/85) demonstram vinculação 

trabalhista urbana. Outrossim, a concessão de benefício previdenciário 

(auxílio-doença – fl. 66) à requerente corrobora com o entendimento de 

que o autor preenche o requisito da qualidade de segurado, requisito este 

que se extraí da inteligência dos arts. 25, “caput” e inciso I, e 42, “caput”, 

da Lei nº 8.213/91. Isto posto, REVOGO a decisão de fl. 76 e, por 

conseguinte DETERMINO o cancelamento da audiência designada para a 

produção de provas testemunhais concernentes à qualidade de segurado 

especial do autor, vez que tal requisito encontra respaldo nas provas já 

carreadas aos autos. Ainda, CONSIGNO que a apreciação quanto à 

qualidade de segurado do demandante será objeto de análise aprofundada 

na prolação da sentença, por se tratar de mérito da lide, sendo que o 

condão da presente decisão restringe-se tão somente a reconhecer e 

extirpar o erro material apontado. Após, permaneçam os autos conclusos 

para a prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115577 Nr: 3883-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gelia Nonato Freire, Dirceu Sergio Kinast - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dois Pinheiros - Hospital Maternidade e 

Centro de Diagnostico P. Imagem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Suelzle - 

OAB:MT/17.367-A, Gustavo Zanella Furlanetti - OAB:MT/13.825, 

Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7.650 B, Pedro Ovelar - OAB:6.270/MT

 Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:

1008598-68.2018.8.11.0015

Órgão julgador:

3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Jurisdição:

SINOP

Classe:

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)

Assunto principal:

Diligências

Partes:

MARIA GELIA NONATO FREIRE (452.287.871-00)

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP 

(14.931.414/0001-49)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 4346-39.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoniria Cristina Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, DETRAN/MT - 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Soares de Amorim 

Silva - OAB:18239/MT, Guilherme Anibal Montenari - 

OAB:17.165/MT, Kamila Aparecida Rodrigues Corrêa do Espirito 

Santo - OAB:14.133-MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Doutro lado, em face do Detran/MT, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução do mérito 

para declarar a NULIDADE do débito impugnado (taxa de estadia de pátio), 

bem como a consequente desvinculação do nome/CPF da autora e do 

veículo descrito na inicial das taxas de estadia de pátio lançadas no 

sistema do DETRAN, no dia 06 de maio de 2013, nos valores de R$ 220,00 

e R$ 287,00, vinculadas ao veículo HONDA BIZ 125 ES, placa OBE0276, 

Renavam 474361730.Em razão da sucumbência recíproca, condeno a 

Autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o 

valor do débito anulado, observado o disposto no artigo 98, §§ 1º e 2º do 

CPC, eis que a Autora é beneficiária da Gratuidade de Justiça. Ainda, 

quanto ao Detran/MT, sendo entidade isenta do pagamento de custas 

processuais, o condeno ao honorários advocatícios, estes fixados em 5% 

sobre o valor do débito anulado, a serem recolhidos em favor do Fundo de 

Apoio à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.Certifique-se o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

devidas baixas e cautelas de estilo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138302 Nr: 2062-53.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Carlinda -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Três T Ltda ME, Antonio Ovidio 

Pereira

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 Vistos. Considerando-se o interesse público inerente à conclusão da obra 

pública licitada e cujo contrato é objeto da presente execução, intime-se o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137239 Nr: 1531-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina de Souza Burda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 

911/69, com redação dada pela Lei n.° 10.931/04, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação de Busca e Apreensão, para o fim de 

confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do veículo motocicleta de marca Honda, modelo BIZ 125 ES FLEX, chassi 

nº 9C2JC4820FR577675, ano/modelo 2015, cor prata no patrimônio da 

Autora.Autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN em favor da 

Autora.Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

do débito, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado da sentença, caso não seja requerido o 

procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 133888 Nr: 7250-61.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo do Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR ao Autor 

apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o último requerimento 

administrativo (06/10/2015), até o período de 06 (seis) anos, contados da 

intimação da requerida data sentença, onde deverá se submeter a 

tratamento médico especializado e REABILITAÇÃO. Em razão do caráter 

alimentar do benefício sob exame, concedo ao Autor a TUTELA DE 

URGENCIA, devendo o benefício ser implantado no prazo de 60 (sessenta) 

dias.Sem custas, pelo que, condeno a requerida unicamente aos 

honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas.Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários 

médico-periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), os quais JÁ 

FORAM requisitados junto ao sistema de AJG.INTIME-SE a parte autora 

(inciso I, artigo 506, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

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

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

o INSS.Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 

6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome 

do Segurado: Agnaldo do Nascimento; beneficio concedido: 

Auxilio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição; data do inicio do benefício: requerimento administrativo 

(06/10/2015), até o período de 06 (seis) anos, contados da intimação da 

requerida data sentença, onde deverá se submeter a tratamento médico 

especializado e a programa de reabilitação; prazo para autarquia cumprir a 

sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento.Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 1469-87.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMARAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MS 10.062

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para determinar a a 

EXCLUSÃO dos juros moratórios e da multa moratória sobre o quantum 

debeatur, com a incidência única da comissão de permanência durante o 

período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, 

limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ).Em razão da 

sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas processuais e honorários 

sucumbenciais fixados em 5% (cinco cento) sobre o valor da causa, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2° e 3° do CPC quanto ao 

Embargante, eis que se trata de beneficiário da Gratuidade de 

Justiça.Intimem-se.Após o transito em julgado, translade-se cópia desta 

aos autos executivos (ID 124618) e, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença quanto à verba honorária no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 4260-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thereza Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro, M.B. ADM. E. CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.(...) Dessa forma, fixo como ponto a ser objeto de análise em sede 

de sentença, a ocorrência (ou não) de agravamento do risco, por parte do 

segurado. Todavia, antes de realização do ato decisório, determino seja 

certificado nos autos o cumprimento do mandado citatório, quanto à 

segunda requerida (fl. 44) e, em caso positivo, seja certificado o decurso 

do prazo para oferecimento de contestação.Após, conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2248-04.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIdS, NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 4092-66.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115334 Nr: 3671-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio Bertin, ISABEL APARECIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124618 Nr: 2143-36.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMARAL FILHO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o julgamento dose Embargos à Execução aforados por 

José Amaral Filho em face do Banco do Brasil S/A (ID 151065), determino 

a intimação do banco exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memória atualizada do débito sob execução, com a EXCLUSÃO 

dos juros moratórios e da multa moratória sobre o quantum debeatur, com 

a incidência única da comissão de permanência durante o período de 

inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao 

percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ).

Após, intime-se a parte executada, na pessoa do Defensor Público, para 

se manifestar sobre o cálculo apresentado e conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 1725-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Pontes da Silveira, Joaquim 

Batista da Silveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

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

OAB:12083/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 4272-58.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Staudt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126479 Nr: 3277-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Diogo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

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

OAB:8767/MS, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, RAYANNY L. 

MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial com 

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

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais com setenta e cinco centavos), 

à título de verba indenizatória remanescente sobre o seguro obrigatório 

(DPVAT), acrescida de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, 

ou seja, o acidente, em 08/12/2014.Considerando-se que a Requerida 

decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Autor ao pagamento das 

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

por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de 

beneficiário da Gratuidade de Justiça.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) 

dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143897 Nr: 5126-71.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezio Moro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.(...) DECIDO.Em razão da manifestação do Autor à fl. 98, determino 

a continuidade do feito, através do cumprimento da decisão de fls. 

78/79.Intime-se, pois, a perita designada, para que indique data, horário e 

local para a realização da perícia, visando a análise sobre a ocorrência 

(ou não) de sequelas no Autor, em razão do acidente automobilístico 

sofrido e, em caso positivo, QUANTIFIQUE as lesões.Após, intimem-se as 

partes para comparecimento à perícia, sendo ônus do Autor levar consigo 

os exames laboratoriais, de imagem e atestado médico atualizado.Com a 

juntada aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

conclusos.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157250 Nr: 4656-06.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Souza, Nilton Lopes Diniz, Jose Maria da 

Silva, Valdir Lopes Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

OAB:20.342/MT, Ana Paula Barella - OAB:20.342/O, Lucas Barella - 

OAB:19.537/O, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22.276/O, Wagner 

Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980

 Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o seu interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando sua pertinência. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000686-15.2016.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de suspensão realizado sob o ID 14097890. Determino a 

SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo constante na transação sob o 

ID 11495140. RECOLHA-SE mandado de busca e apreensão, caso 

expedido. 2) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o autor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender por direito. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 30 de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002824-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que os embargos à execução, foram apresentados 

tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a intimação do 

embargado/exequente para, em 10 dias, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002042-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

GERVIANE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

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

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da decisão, ID - 14712175, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente), 

nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no prazo de 

05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta Floresta - 

MT, 30 de agosto de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001266-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

VERIDIANA FLORES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para, em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA GLADES DE SOUSA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DIAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 5077414, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 30 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HIDEKI HIRAGA (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN EIGI UMENO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 15074933, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 30 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002220-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

LEONICE MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002220-57.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LEONICE MOREIRA 

EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. A parte executada 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 

14817250) e a parte exequente concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 15037634. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após 

ser certificado o trânsito em julgado da sentença e observado o prazo 

previsto no artigo 1º, §1º do Provimento nº 68/2018-CNJ, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da advogada da parte credora, DESDE QUE a patrona possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002220-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 
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(ADVOGADO(A))

LEONICE MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

IZANETE SCINSKAS SEGURO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003111-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IZANETE SCINSKAS SEGURO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Consigno que a declaração de 

residência subscrita por parte que não é a titular do comprovante em 

comento (ID num. 14981985) não é suficiente para fins da devida 

comprovação de endereço. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo 

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

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

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

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

Alta Floresta/MT, 30 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002602-50.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração com caráter infringente movido por TRICARD 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA contra a 

sentença de ID nº. 12316198, alegando a incidência de omissão. É o 

necessário. DECIDO. Alega a parte embargante que a sentença objurgada 

não analisou a tese levantada em sede de contestação acerca da 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso em comento, em decorrência 

da existência de inscrição anterior àquela objeto da demanda em nome do 

autor. Contudo, vê-se que o decisório guerreado mencionou a 

inaplicabilidade da referida súmula, porém o fez sob o argumento de que 

inexiste inscrição preexistente. De fato o documento apresentado pela 

requerida demonstra outros apontamentos, os quais não são negados 

pelo autor. Entretanto, em que pese as inscrições constantes do 

documento apresentado pela ré, encartado ao ID nº. 10608251, consoante 

explanação em sede de impugnação a contestação pelo requerente 

nenhuma delas são legítimas, e ensejaram a distribuição de ação como no 

caso vertente. Resta claro que o autor fora vítima de fraude e teve seus 

documentos pessoais falsificados por um terceiro, que contraiu diversas 

dívidas e causou-lhe nefastos prejuízos. Na hipótese, os demais 

apontamentos em nome da parte requerente não podem servir de condão 

para afastar a pretensão inicial, uma vez que restou aduzido tratarem-se 

de inscrições tão ilegítimas quanto à em espeque, e de igual modo, são 

objetos de discussão judicial, conforme se depreende em consulta ao dos 

autos nº. 1001192-20.2018.8.11.0007, 1002094-07.2017.8.11.0007, 

1002092-37.2017.8.11.0007, 1002090-67.2017.8.11.0007, e 

1001013-23.2017.8.11.0007, todos em trâmite perante esse juízo. Tal 

situação confere verossimilhança às alegações do autor e consequente 

plausibilidade do direito invocado. Desse modo, havendo indício que as 

anotações preexistentes são ilegítimas, inviável, portanto, a aplicação da 

Súmula nº 385 do STJ. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – 

DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, ACOLHO EM PARTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos para sanar a omissão e manter 

a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto em razão da 

ilegitimidade das inscrições preexistentes, mantendo a sentença 

guerreada em seus termos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002728-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDVANIO DAMIAO BARZON 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS, alegando contrariedade havida na 

sentença de ID nº. 13222272. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Cinge-se da peça recursal que a irresignação do 

embargante dá-se ao fato de que fora condenada, solidariamente com as 

demais requeridas, ao ressarcimento pelo dano material no valor integral 
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da nota fiscal, que abrange o valor do produto bem como da garantia 

estendida. Contudo, afirma que é responsável apenas pelo valor do 

produto em casos de impossibilidade de reparo. Vale lembrar que o dano 

material corresponde ao prejuízo econômico suportado pelo consumidor, 

não havendo qualquer motivo para se abater o valor da garantia 

estendida, posto que paga por ele. Ademais, é certo que se tal serviço 

tivesse sido prestado de forma eficaz possivelmente a demanda sequer 

existiria. Nessa senda, em que pese a insurgência da Embargante, tenho 

que não lhe assiste razão, de modo que, persistindo o descontentamento 

e o intento de que sejam revistas às razões do julgamento, deverá 

valer-se da via adequada para tanto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13357790, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA SILVA PRIORI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 122844 Nr: 1115-33.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lafaiete Pereira Barbosa, Erdilo da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Processo n.º 1115-33.2015.811.0007

Código: 122844

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando que as alegações formuladas na petição retro restaram 

devidamente comprovadas, defiro o pleito defensivo e redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 21 de setembro de 2018, às 

14h.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121830 Nr: 529-93.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erdilo da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 529-93.2015.811.0007

Código: 121830

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando que as alegações formuladas na petição retro restaram 

devidamente comprovadas, defiro o pleito defensivo e redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 21 de setembro de 2018, às 

14h.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65687 Nr: 4949-54.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Furquim Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT, 

Orlando Junio Gonçalves de Moraes - OAB:20002/E

 Processo n.º 4949-54.2009.811.0007

Código: 65687

 Vistos etc.

Considerando o pleito ministerial retro, designo audiência para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 15h30min, para inquirição das testemunhas Antônio 

Alves dos Santos e Sidnei Machado Augusto.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 21 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FELIPE SANTIAGO (AUTOR(A))

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000823-60.2017.8.11.0007 NELSON FELIPE SANTIAGO INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca do 

comprovante de implantação do benefício (ID 15055286), bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 30 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001362-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

NILCO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001362-60.2016.8.11.0007 NILCO PEREIRA INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 30 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 
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MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUTH DONADI CARETA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001205-53.2017.8.11.0007 RUTH DONADI CARETA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do documento 

ID 13668393, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

30 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000231-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (RÉU)

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

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000231-79.2018.8.11.0007. AUTOR: 

FERNANDA DE OLIVEIRA SILVINO RÉU: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Vistos. Trata-se de “Ação de Alimentos” movida por M. de O. da S., menor, 

representado por sua genitora Fernanda de Oliveira Silvino, em face do 

genitor CARLOS ROBERTO DA SILVA, requerendo alimentos em 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias. Conforme decisão de ID. 11563191 a inicial 

foi recebida, oportunidade em que foram fixados os alimentos provisórios 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como designada 

audiência de conciliação. Manifestação do requerido justificando a 

impossibilidade de comparecimento à audiência designada no ID. 

12786220. Termo de audiência de conciliação infrutífera (ID. 12808884). 

Contestação apresentada no ID. 13350399, requerendo a fixação dos 

alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo. A 

parte autora rejeitou a proposta de acordo (ID. 12212019). Impugnação à 

contestação apresentada ao ID. 13818684. Parecer do Ministério Público 

Estadual ao ID. 14181315. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Não havendo questões processuais pendentes a serem 

decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não 

havendo qualquer nulidade a ser sanada, DECLARO O PROCESSO 

SANEADO. Defiro o depoimento pessoal das partes e a produção de 

prova testemunhal. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24 de setembro de 2018, às 16h00min, para a oitiva das testemunhas e 

depoimento pessoal das partes. Fixo como pontos controvertidos: a) a 

necessidades do menor quanto ao valor dos alimentos, e c) possibilidade 

financeira do Requerido de arcar com os alimentos. Deverão as partes 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá ao advogado da parte, informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIME-SE a 

parte autora e ré e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações da parte autora e ré as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143981 Nr: 5193-36.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Abadia Cruz Caldeira

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127749 Nr: 3945-69.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Jose de Souza

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116726 Nr: 4904-74.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar dos Santos Volf

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 3914-69.2003.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Nishikawa, Mario Nishikawa, Eni Midori Chiba 

Nishikawa, JULIO NISHIKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Bortoletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14371/MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:3.285/MT, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B
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 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106608 Nr: 1918-84.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laiana Rebouças Ramiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Stecca Cioni - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104244 Nr: 6024-26.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Costa

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139862 Nr: 2870-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Lucio da Silva Ferreira dos Santos

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

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

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

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES a presente Impugnação à Execução, 

com fundamento no artigo 535, inciso IV do novo Código de Processo Civil 

(NCPC), para DECLARAR como devido o valor total de 13.094,09 (treze mi, 

noventa e quatro reais e nove centavos), calculados em 04/2018, já 

incluídos os honorários sucumbenciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45764 Nr: 5646-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 1093).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41646 Nr: 1805-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Della Colleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Extraluz Móveis E Eletrodomésticos Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT, Eduardo Moreira de Oliveira Silva - OAB:MT/22.577, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para comparecer perante a sexta secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, afim de retirar a Carta de Adjudicação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11169 Nr: 430-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Omnia de Armazéns Gerais - 

COAG, Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti, Maria Elizabeth Martini 

Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacir Scartezini - OAB:7323-SC, 

Marçal Marcellino da Silva Neto - OAB:5865-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Bairro São José Operário, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br 

ícone "emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de 

diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7419 Nr: 1748-69.2000.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140543 Nr: 3248-14.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Geia de Lima

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001839-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Marcelino da Silva Filho (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DOUTOR ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 

1001839-49.2017.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO PARTE AUTORA: SYLVIA PEREIRA DOS SANTOS, 

brasileira, casada, Filiação: Manoel Inocêncio dos Santos e Neyde Pereira 

dos Santos, RG: 1.005.282 SSP/MT, CPF: 787.239.731-53, natural de 

Penedo-AL, nascida aos 14/07/1967, residente e domiciliada na Rua Dom 

João VI, nº 970, Jardim Imperial, na cidade de Alta Floresta/MT. 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA. PARTE REQUERIDA: 

BENEDITO MARCELINO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, profissão 

desconhecida, natural de São Roque-SP, nascido aos 08/03/1975, 

Filiação: Benedito Marcelino da Silva e Odete Domingues da Silva, RG e 

CPF (desconhecidos), residente e domiciliado em local incerto e não 

sabido. FINALIDADE:CITAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: 

"SYLVIA PEREIRA DOS SANTOS, pela Defensoria Pública, vem propor 

ação de DIVÓRCIO DIRETO em face de BENEDITO MARCELINO DA SILVA 

FILHO, brasileiro, casado, profissão desconhecida, RG e CPF 

(desconhecidos), residente e domiciliado em local incerto e não sabido, 

pelos seguintes motivos de fato e de direito que passo a expor: DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA: INICIALMENTE, afirma ser juridicamente 

necessitada, não possuindo condições de arcar com as custas judiciais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, fazendo jus ao exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF, tudo na forma do que dispõe 

a Lei n.º 1.060/50 com as modificações introduzidas pela Lei n.º 7.510/86; 

indicando, a Defensoria Pública para o patrocínio da causa (ver 

Declaração de Hipossuficiência anexa). DOS FATOS: A requerente 

contraiu matrimônio com o requerido no dia 19/06/2015, sob o regime de 

“separação de bens”, no município de Alta Floresta/MT, conforme certidão 

de casamento em anexo. Durante a constância da união não tiveram 

filhos. O casal encontra-se separado de fato, portanto, não existe 

qualquer possibilidade de reconciliação. Logo, independente de requisitos 

prévios de ordem subjetiva, como é o caso da culpa, ou de ordem objetiva, 

que é o tempo de separação de fato, mas sim visando à legalização da 

vida pessoal, pretende a requerente desfazer o vínculo matrimonial e 

permanecer usando o nome de solteira, a saber: SYLVIA PEREIRA DOS 

SANTOS. De mais a mais, a Requerente não sabe informar o endereço do 

Requerido, isto, porque, desde a separação de fato do casal, não tiveram 

convivência. Não havendo possibilidades de reconciliação, espera a 

decretação do divórcio. DOS PEDIDOS: Diante do exposto, requer: a) os 

benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e no art. art. 4º da Lei n. 1.060/50, pois a requerente 

não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua 

família, consoante declarações de hipossuficiência em anexo; b) a citação 

do requerido, via edital, pois encontra-se em local incerto e não sabido, 

para, que compareça na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

a ser designada por Vossa Excelência e, na hipótese de não ser obtida a 

conciliação, ofereça contestação; c) intimação do ilustre representante do 

Ministério Público, para manifestar sobre o pedido. d) intimação pessoal do 

Defensor Público que oficia perante este juízo para todos os termos e atos 

do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal 080/94 e 

art. 5º, parágrafo 5º, da Lei Federal nº 1060/50). e) ao final, que sejam os 

pedidos iniciais julgados procedentes decretando o divórcio do casal e 

que seja expedido mandado judicial ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Alta Floresta/MT (certidão de casamento em anexo) onde se 

casaram, determinando a averbação do divórcio do casal, constando que 

a requerente voltará a usar o nome de solteira SYLVIA PEREIRA DOS 

SANTOS. f) condenação do requerido nos efeitos da sucumbência, 

consubstanciado no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo ser depositados (honorários advocatícios) em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. g) protesta e 

requer provar o alegado através de todos os meios e provas em direito 

admitidos." DECISÃO: “Vistos. Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital do Requerido. Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo Réu citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito. Com a manifestação do curador especial, 

dê-se vista dos autos à Autora para manifestar, em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski - Técnica 

Judiciário, digitei. Alta Floresta, 29 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA JUSTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ARRUDA OLIVEIRA FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DOUTOR ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 

1000776-86.2017.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 3.373,20 ESPÉCIE: 

AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARTE AUTORA: J. L. F. DE A. O., brasileiro, menor, neste ato 

representado por sua genitora ELIANA JUSTINO FERREIRA, brasileira, RG: 

1551654-7 SSP/MT, CPF: 011.428.251-08, residente e domiciliada na Rua 

Laguna, nº 265, Bairro Vila Nova, em Alta Floresta-MT. ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- NÚCLEO ALTA FLORESTA. PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA OLIVEIRA FILHO, brasileiro, estado civil (desconhecido), 

profissão (desconhecida), nascido em Cáceres-MT aos 19/06/1983, 

Filiação: João Batista de Arruda Oliveira e Adevina de Souza Oliveira, RG: 

1372547-5 SSP/MT, CPF: 708.010.881-00, residente e domiciliado na Rua 

L, Quadra 14, Lote 12, Jardim 1º de Março, na cidade de Cuiabá/MT. 

FINALIDADE:CITAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, atualmente em 

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

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 
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resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. E ainda, sua INTIMAÇÃO 

sobre os alimentos provisórios fixados no importe de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, desde a data da citação, o qual deverá 

ser depositado na conta apresentada pela genitora nos autos. RESUMO 

DA INICIAL: "J. L. F. DE A. O., brasileiro, menor, neste ato representado 

por sua genitora ELIANA JUSTINO FERREIRA, através da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, vem ingressar com AÇÃO DE 

ALIMENTOS C/C GUARDA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em 

face de JOÃO BATISTA DE ARRUDA OLIVEIRA FILHO, brasileiro, estado 

civil (desconhecido), profissão (desconhecida), RG: 1372547-5 SSP/MT, 

CPF: 708.010.881-00, filiação: João Batista de Arruda Oliveira e Adevina 

de Souza Oliveira, data de nascimento: 16/06/1983, natural da cidade de 

Cáceres, residente e domiciliado na Rua L, Quadra 14, Lote 12, Jardim 1º 

de Março, na cidade de Cuiabá/MT, e/ou Rua dos Andradas, nº 570, 

apartamento 24, Bairro Santa Efigênia, na cidade de São Paulo/SP, pelas 

razões que passa a expor: DOS FATOS: 1. No caso em tela as partes são 

genitores do menor J. L. F. DE A. O., nascido no dia 13/01/2003, e 

atualmente está com 14 (quatorze) anos de idade, conforme certidão de 

nascimento anexa aos autos. 2. O casal conviveu em união estável por 

aproximadamente 10 (dez) anos e se encontra separado de fato há mais 

de 04 (quatro) anos. Sendo que desde então a genitora exerce a guarda 

de fato do menor e o requerente não cumpre com sua obrigação de pai em 

relação aos alimentos. 3. Insta salientar que após a separação o requerido 

não vem auxiliando nas despesas do menor, que por sinal são muitas, 

principalmente com alimentação, roupas, produtos de higiene, médico, 

farmácia, material escolar, etc., sendo que não é justo que a genitora 

suporte todos estes gastos sozinha. 4. Quanto a pensão alimentícia, não 

há dúvidas que o requerido tem o dever e a obrigação de auxiliar o menor, 

portanto a requerente deseja que seja fixado à título de alimentos o 

equivalente à 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o que 

atualmente resulta em R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos), a serem pagos todo dia 10 de cada mês, pois as necessidades 

do menor são muitas e notórias. 5. Quanto aos gastos extraordinários, 

deve ser fixado o valor de 50% (cinquenta por cento) do total para cada 

um dos genitores, no que se refere à material escolar, uniforme, exames, 

medicamentos, consultas médicas, dentista. etc. 6. Diante da situação 

atual, não resta outra alternativa, senão demandar a presente ação, com o 

fito da requerente regularizar e obter para si a guarda do menor, fixar a 

prestação alimentícia e estabelecer as visitas para o requerido de forma 

livre, desde que avise a genitora com antecedência. DOS PEDIDOS: Diante 

do exposto, requer: a) os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do NCPC (Lei 

n.º 13.105/2015), pois o exequente e sua representante legal não têm 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme declaração em anexo; b) a 

antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido à requerente 

ELIANA JUSTINO FERREIRA a GUARDA PROVISÓRIA do menor J. L. F. DE 

A. O., expedindo para tanto o competente termo de guarda provisória; c) a 

fixação de ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor de R$281,10 (duzentos e 

oitenta e um reais e dez centavos), o que equivale a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada 

mês, mediante depósito em conta de titularidade da genitora do menor, 

conta esta que será apresentada posteriormente; bem como a fixação do 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos gastos extraordinários com 

o menor, comprovados por meio de recibos, como consulta médica, 

exames, material escolar, uniforme, dentista, medicamentos, etc. d) 

citação do requerido, no endereço descrito no preâmbulo inicial, através 

de carta precatória, para que compareça na audiência de conciliação, 

instrução e julgamento a ser designada por Vossa Excelência e, na 

hipótese de não ser obtida a conciliação, ofereça contestação; e) 

intimação do Ministério Público Estadual, para acompanhar o feito; f) 

intimação da Defensoria Pública de todos atos e termos do processo; g) 

seja, ao final, deferida a GUARDA DEFINITIVA do menor a requerente 

ELIANA JUSTINO FERREIRA. Uma vez cumpridas as formalidades legais, 

seja expedido o competente termo de guarda DEFINITIVO; h) que, ao final, 

os ALIMENTOS seja julgado procedente in totum, com a condenação do 

requerido ao pagamento definitivo da pensão alimentícia ao requerente, no 

valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), o que 

equivale a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que deverá ser 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta de 

titularidade da genitora do menor; bem como a fixação do pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos gastos extraordinários com o menor, 

comprovados por meio de recibos, como consulta médica, exames, 

material escolar, uniforme, dentista, medicamentos, etc; i) protesta por 

todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente, documental, 

testemunhal." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Diante das explanações e 

documentos apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a 

citação por edital do Réu. Havendo o decurso do prazo para apresentação 

de resposta pelo Réu citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito. Com a manifestação do curador especial, 

dê-se vista dos autos à Autora para manifestar, em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski - Técnica 

Judiciário, digitei. Alta Floresta, 29 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 167/18

O Doutor Douglas Bernardes Romão , Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos o requerimento formulado pelo servidor 

Hebert Vinicius Lisboa de Sousa .

RESOLVE:

EXONERAR o servidor HERBERT VINICIUS LISBOA DE SOUSA, matrícula n. 

32231, portador do RG n. e CPF n. 021.426.141-75, do cargo de Assessor 

de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, a partir de 30/08/18.

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

Barra do Garças, 30 de agosto de 2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Sentença

PROCESSO Nº:1158-13.2014.811.0004(CÓD. 179120)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula n° 16.511 para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que o protocolo 

de abertura da matrícula supracitada não confere com o livro de protocolo 

da Serventia, existindo nele uma raspagem. Além disso, relata que o 

protocolo do R-02 da mesma matrícula consta incompleto no livro de 

protocolo da Serventia. 3. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

06/20. 4. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos 

(fls. 30/34, 54/58), referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 5. 

Às fls. 41/44 consta que todos os proprietários atuais e primitivos foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação 

conforme certidão de fl. 45. 6. Intimado, o Ministério Público manifestou-se 

(fl. 49), pela não determinação de bloqueio da matrícula n° 16.511, e ainda, 

que fossem procedidas às devidas correções nas anotações 

incongruentes. 7. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. 8. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 

04/05, é necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 9. Matrícula n° 16.511 (fl. 06). A 

matrícula n° 16.511 refere-se a um lote de terras situado neste Município e 

Comarca, com área de 2000 ha, de propriedade primitiva de JOÃO 

BELCHIOR MARQUES GOULART, aberta em 27 de novembro de 1981, 

originária da transcrição n° 6.872. 10. As Escrituras Públicas de Compra e 

Venda referentes aos registros R-01 e R-02, existem nos arquivos de 

conhecimentos de suas serventias, e apresentam o nome dos adquirentes 

em conformidade com aqueles apresentados na matrícula. 11. Os dados 

apresentados no protocolo n° 16.512, não conferem com aqueles 

descritos no R-01 da matrícula de n° 16.511, pois o registro se refere a 
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Nota de Crédito Rural, e não uma Escritura Pública de Compra e Venda. 

Além disso, o adquirente da área e o número da matrícula também são 

diferentes. 12. Quanto ao protocolo n° 32.478, descrito no R-02, foi escrito 

a lápis e está incompleto. 13. Ao que tudo indica a matrícula n° 16.511 com 

área de 2000 ha, se encontra com sua cadeia dominial supostamente 

regular. Entretanto, é importante observar que sua ficha está incompleta. 

Além disso, mesmo que os erros nas anotações dos protocolos fossem 

falhas de procedimento interno do Cartório, não há como se concluir os 

registros do R-2 da matrícula, sem os números dos legítimos protocolos. 

14. Transcrição 6.872 (fls. 07/08). A transcrição n° 6.872 refere-se a um 

lote de terras, com área de 2000 ha, localizado neste município, de 

propriedade primitiva de AUGUSTA DA COSTA, aberta em 10 de abril de 

1962. Consta ter origem registral na transcrição n° 3.570. Nela consta 

averbação de venda para a matrícula n° 16.511. 15. Portanto, conclui-se 

que a matrícula nº 16.511, apresenta irregularidade nos dois protocolos, 

sendo inclusive que o R-2 nem chegou a ser finalizado, conforme consta 

às fls. 06 e verso, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 16. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. 17. Dispositivo. 18. Posto isto, com fulcro 

no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 19. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula de nº 

16.511, com área de 2000 ha, o que faço a título de juízo de segurança. 

20. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra 

do Garças para proceder à averbação de bloqueio da matrícula n° 16.511, 

com área de 2000 ha. 21. Cumpra-se. Publique-se a decisão no DJE. 22. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 29 de agosto de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48171 Nr: 5028-81.2005.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELONICE LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL LUIZ 

ESTEVES, para devolução dos autos nº 5028-81.2005.811.0004, Protocolo 

48171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55201 Nr: 2633-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, Lilian Maria de 

Toledo Picchi, Cláudio Salles Picchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Vistos.

1.considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 1313-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENANI IGLESIAS & IGLESIAS LTDA, Luiz 

Adalberto Ferreira Iglesias, Rosangela Maria Menani Iglesias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio João Ferreira 

Iglesias - OAB:MT 3.166-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1313-60.2007.811.0004, 

Protocolo 67794, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 297-42.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLIMPIO FERREIRA 

DA SILVA NETO, para devolução dos autos nº 297-42.2005.811.0004, 

Protocolo 47515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 7633-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Borges de Sousa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Carvalho Campos, Miriam Carvalho 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria Schneider 

Rueda - OAB:37171/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIAM CARVALHO CAMPOS, Cpf: 

04128528102, Rg: 22204997, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima indicada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, MANIFESTAR NOS AUTOS, sob pena de destituição do encargo de 

curadora de LINDOMAR CARVALHO CAMPOS e responsabilização.

Despacho/Decisão: Vistos. 1.Compulsando os autos, verifico que fora 

procedida diversas tentativas de intimação da parte autora a fim de se 

manifestar nos autos, sob pena de destituição do encargo de curadora 

provisória, as quais restaram infrutíferas (fls. 302 e 308v).2.Com vista dos 

autos, manifesta o Douto Membro do Ministério Público pela realização da 

intimação via edital, conforme se lê às fls. 313/314.3.Assim, DEFIRO o 
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pedido retro emanado às fls. 313/314, DETERMINO a intimação editalícia da 

curadora MIRIAM CARVALHO CAMPOS, pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme 275, §2º, do CPC/2015.4.Transcorrido o prazo assinalado, 

ABRA-SE vistas ao Ministério Público pelo prazo legal. 5.Após, voltem-me 

conclusos para análise.6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de agosto de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285571 Nr: 10401-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narcizio Nunes da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme aviso de recebimento, 

respectivamente acostado às fls. 20, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 20) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FIAT PALIO FLEX FIRE 

(CELEBRATION2) 1.0 8V A/G 4P, cor PRATA, ano/modelo 2008/2009, 

chassi: 9BD17164G95333622, PLACA HJP-6637, RENAVAM, 986020150 

conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271369 Nr: 1871-46.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda, Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a Impugnação dos Embargos de folhas 52/54, no 

prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 10.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por 

consequência, NEGO-LHES provimento, ante a ausência de omissão e 

contradição na decisão de fls.30/31.11.CERTIFIQUE-SE a escrivania 

acerca do decurso do prazo para cumprimento da decisão de fls. 

31.12.Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

informar se houve o cumprimento dos termos do acordo pelo 

executado.13.Após, voltem-me conclusos para análise. 14.Intime-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285293 Nr: 10273-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoro Agro Comércial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Moreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273125 Nr: 3030-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Matos Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelas partes acima 
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mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 18, fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca e 

apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor da empresa 

requerente. A diligência não foi realizada ante a informação da autora que 

não tem interesse no feito, requerendo a extinção do processo (fls. 25).

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓTIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a informação de que a parte autora não tem mais 

interesse no prosseguimento da demanda, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela desistência do 

autor.

DISPOSITIVO:

6. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

7. Sem custas e honorários, por não haver sequer a formação de relação 

processual.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275667 Nr: 4528-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Paulo Ramos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 26/27, fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca 

e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. A diligência restou infrutífera (fls. 33).

3. Às fls. 34, informa a parte autora que não tem interesse no feito, 

requerendo a extinção do processo.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓTIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a informação de que a parte autora não tem mais 

interesse no prosseguimento da demanda, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela desistência do 

autor.

DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários, por não haver sequer a formação de relação 

processual.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274887 Nr: 4018-45.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romulo Batistela Bittencourt de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de rescisão contratual movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. A tutela de urgência foi deferida parcialmente às fls. 67/69v, 

oportunidade em que se determinou a citação da parte requerida e o 

parcelamento das custas processuais.

 3. A empresa requerida não foi citada, conforme faz provas as 

correspondências devolvidas às fls. 87/88.

4. Após, manifesta o postulante pela desistência no feito, uma vez que as 

partes compuseram amigavelmente pela via extrajudicial (fls. 83).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

8. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

9. Sem custas e honorários, vez que sequer se formou relação 

processual.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90912 Nr: 4762-55.2009.811.0004

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Betunel Indústria e Comércio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ello Construtora e Empreendimentos Ltda - ME, 

Uilton José da Silva, Benedita Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Kasakewitch 

Caetano Vianna - OAB:64585, Mauricio Guterres Rocha - 

OAB:128524/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Vistos.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 211/212 e DETERMINO a intimação 

pessoal dos sócios Uilton José da Silva e Benedita Souza Santos, 

qualificados às fls. 87, para no prazo de 05 (cinco) dias apresentem a 

relação de credores, indicando endereço, importância, natureza e 

classificação dos respectivos créditos, bem como efetuem a entrega de 

todos os bens da empresa falida para o administrador judicial nomeado 

nos autos, sob pena de incorrer em crime de desobediência, nos termos 

do art. 99, III c/c 104, XI, da Lei n° 11.101/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267390 Nr: 17588-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de MAGALI AMORIM VILELA DE 

MORAES, todos qualificados nos autos.

2. À fl. 77 consta certidão positiva de citação da parte executada.

 3. Após, a parte autora pugna pela desistência e extinção da ação, uma 

vez que alega que realizou composição amigável com a executada.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.
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6. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

7. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Custas pelo executado.

 9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160286 Nr: 835-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto de Oliveira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA REZENDE MOREIRA 

LOPES - OAB:15008/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, WILSON FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:8883/GO

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 143 o exequente informa 

que diligenciou junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e 

localizou bens de propriedade da parte executada.

3. Requer a lavratura de termo de penhora e avaliação do imóvel Fazenda 

Baru, localizada em Bom Jardim de Goiás-GO.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Comprovada a titularidade dos bens descritos às fls. 143, percebo que 

a respectiva matrícula se encontra atualizada e sua titularidade, de fato, 

recae sobre a pessoa do devedor, não havendo qualquer impedimento à 

constrição patrimonial.

7. Consigno ainda que não há que se falar em inobservância à ordem 

estabelecida pelo artigo 835, do CPC/2015, uma vez que o dispositivo 

elencado traz bens cujo acatamento é preferencial, de modo que não é 

obrigatório e vinculativo para com os interesses do credor. Além disso, o 

pedido de exequente encontra amparo no dispositivo legal disposto no Art. 

835, IV, do Código de Processo Civil vigente.

8. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 143, devendo a Nobre Gestora expedir o 

competente termo para realização da penhora do imóvel matriculado sob 

nº 4.004, ficando a realização do ato junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Aragarças-GO, sob o encargo do exequente.

 9. Em sequência, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de 

Aragarças-GO no intuito de que seja procedida a avaliação do imóvel 

indicado para o devido cumprimento pelo Sr. Meirinho.

10. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIME-SE o executado, bem como sua esposa Sra. 

Sandra Maria Pierone Franco (fls. 145v), para, querendo, apresentarem 

impugnação ao cumprimento de sentença, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.

11. Intime-se a parte autora.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 10472-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acidalia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 É O RELATÓRIO. DECIDO.8. Ao analisar o que consta nos autos, verifico 

que o processo mencionado para realização da habilitação do crédito, 

processado perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, é uma Ação Civil 

Pública que possui como objetivo regularizar os lotes do Bairro Jardim 

Nova Barra que ainda não haviam sido transferidos a terceiros.9. A 

referida ação possui objeto diferente do que a exequente pleiteia no 

cumprimento de sentença, qual seja a quitação do débito judicial. Sendo 

que na ação civil pública visa a regularização de um problema que é 

publico e notório deste município, que consequentemente enseja em várias 

postulações de ações nesta comarca que envolvem os imóveis deste 

loteamento eivados de irregularidades. 9. Assim, INDEFIRO o pedido de 

habilitação nos autos mencionados, ante o objeto desta ação ser 

incompatível com o objeto da Ação Civil Pública.10. Diante de tudo que 

consta nos autos, verifico que o pedido de fls. 97 da requerente merece 

prosperar, visto que presentes os requisitos autorizadores do art. 517, 

CPC.11. Diante da inadimplência e das tentativas infrutíferas de penhora 

de bens e valores em nome do requerido, DETERNIMO a inclusão do 

requerido no cadastro de inadimplentes, devendo ser expedida CERTIDÃO 

DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação do nome e a qualificação da 

exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a 

data de decurso do prazo para pagamento voluntário, bem como da 

presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de PROTESTO desta unidade 

judiciária pela parte requerente, visando à efetivação do protesto, nos 

termos do § 1º, do art. 517 do CPC.12.Após, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar pelo que entender de direito, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 485, III, 

CPC/2015.13.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159360 Nr: 12310-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

 1. Compulsando os autos verifica-se que às fls. 112 o exequente 

requereu a transferência dos valores penhorados da conta do executado 

para a conta informada na petição.

 2. Às fls. 108 a resposta da consulta ao sistema BACENJUD informa que 

bloqueou o valor de R$ 1,14 (um real e catorze centavos) da conta do 

executado.

 3. Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 112, tendo em vista ser o valor 

bloqueado ínfimo.

4. INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186415 Nr: 7388-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karoline Neves Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 

12.081

 Vistos.

 1. Cumpra-se o item “9” e, em seguida, o item “10” da decisão de fls. 

202v.

 2. REMENTAM-SE os autos ao Contador judicial tão somente para 
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atualização dos honorários advocatícios indicados (R$926,51 – 

Novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) a partir de 

02.06.2017.

3. Quanto às custas processuais a serem suportadas pela parte 

executada, DETERMINO que sejam tomadas as providências cabíveis 

relativas à cobrança das custas processuais em obediência ao disposto 

nos Provimentos 40, 80 e 88/2014- CGJ e nas INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

Nº 009 e 010/2014 PRES./DGTJ.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164608 Nr: 6390-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Ronaldo Aparecido Dutra, R. A. Dutra & Cia Ltda, Gustavo 

Mendonça Gonçalves, Sirley Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 22.Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais com o 

fito de negar o título de propriedade do imóvel a autora via usucapião 

ordinário, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à 

prescrição aquisitiva na data do pedido e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.23.Em razão da sucumbência, CONDENO o autora no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art.85, §2º, 

CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, 

vez que DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça (art.98, §3º, 

CPC/2015).24.Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.25.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256347 Nr: 10448-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer na secretaria da segunda vara cível, no prazo maximo de 05 ( 

cinco) dias, para retirar os alvarás emitido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162419 Nr: 3595-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE 

DEPÓSITO movida pelo BANCO HONDA S/A em desfavor de em face de 

RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

 2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

174/175.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 174/175, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas e honorários pela parte requerida.

 6. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260974 Nr: 13599-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerreteiro Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO JOSE DA SILVA - 

OAB:20825 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE a intimação da parte executada Adalto Limongi de Freitas 

no endereço da empresa de fls. 42.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251114 Nr: 7063-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins de Sousa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Em sua contestação às fls. 68/74, antes de adentrar ao mérito 

propriamente dito, a defesa levantou a preliminar de ausência do laudo do 

IML. No entanto, este apontamento prévio não interferirá para o posterior 

andamento processual, vez que o grau e a intensidade da lesão sofrida 

pela parte autora será aferido na instrução processual.

 2. Logo, REJEITO a preliminar suscitada.

 3. Não havendo vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O 

FEITO POR SANEADO.

4. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195667 Nr: 921-42.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Adão Machado, Valdeci Adão 

Machado, Valdeli Adão Machado, Nelson Adão Machado, Maria Aparecida 

Adão Machado, Romilda Adão Machado, Santilla Adão Machado, Louracy 

Adão Machado, Edvirgem Adão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara, de acordo com as competências de 

cada um, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

 2. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255749 Nr: 10071-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezário da Mata Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

1. Ao considerar a impossibilidade da realização do exame pericial pelo 

perito nomeado nos autos, NOMEIO como novo perito o Médico ortopedista 

DR. DALVO DA SILVA NASCIMENTO JÚNIOR – CRM-GO 5.762, já 

comprometido a realizar a avaliação pericial na data de 28 DE SETEMBRO 

DE 2018, às 09hs00min (Horário Oficial de Mato Grosso), nas 

dependências do fórum desta comarca, o qual pode ser encontrado na 

Av. T-2, nº 1462, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74215-010, telefone: (66) 

3401- 9039, para responder aos quesitos já formulados pela parte autora 

em fls. 253/254.

2. Consigne-se o que o valor da perícia fora arbitrado em R$700,00 

(Setecentos reais) e encontra-se depositado às fls. 89v.

3. CIENTIFIQUE-SE o perito nomeado, por telefone, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe a ciência da nomeação, bem como que apresente 

a conta bancária para o depósito de valores. (Art. 465, §2º, CPC).

4. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. Para a realização da perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, DÊ-SE VISTA às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179483 Nr: 1478-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu às fls. 101 a 

suspensão da ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar 

buscas por bens penhoráveis.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 101 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15549 Nr: 23-21.1981.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A da Comarca de São Paulo, Aline Rosa 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, GERALDO SEVERINO 

ALVES, DARCI LUIZ VENDRAMIN, JOÃO FERNANDES VENDRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:1964-A

 Vistos.

 1. Consta na certidão de fls. 928 informação de erro material na parte 

dispositiva da decisão de fls. 888/889, de que os lotes descritos no 

relatório da decisão e os mencionados na petição de fls. 844/863 diferem 

dos lotes descritos na parte dispositiva da referida.

 2. Conferindo os autos verifica-se que os lotes mencionados pela Sra. 

ALINE ROSA GARCIA, são os de nº 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da quadra 125, 

do Loteamento Jardim Nova Barra, conforme se aufere na petição de 

fls.844/849.

3. Posto isso, RETIFICO a decisão de fls. 889, portanto, onde se lê lotes 10 

a 12 e 19 a 21 da Quadra nº130 – matrículas 25.001 a 25.006 e dos lotes 

12 a 15 da quadra nº 116 – matrículas ns. 27.447 a 27.449 e 27.809 

leia-se LOTES 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da Quadra nº 125 – matrículas 

respectivamente 17.618, 27.717, 25.013, 25.014, 25.015 e 25.016 do 

Loteamento Jardim Nova Barra. Os demais termos permanecem 

inalterados.

4. CITEM-SE os requeridos informados pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso em seus respectivos endereços às fls. 917/917-v, 

conforme peticionado às fls. 718.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74121 Nr: 7163-95.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Helenice Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a Certidão de fls. 186 bem como o lapso temporal 

decorrido da ultima avaliação do referido bem DETERMINO a atualização do 

cálculo da mesma forma como já decidido às fls. 158.

 2. Em seguida intime-se o Exequente para juntar nos autos matrícula 

atualizada do imóvel penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, DESIGNEM-SE datas para hasta pública e EXPEÇAM-SE os 

editais, nos termos da CNGC (item nº. 6.16.26.38).

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163969 Nr: 5678-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu às fls. 74 a 

suspensão da ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar a 

busca por bens penhoráveis.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 74 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 12495-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ello Construtora e Empreendimentos Ltda - ME, 

Wilton José da Silva, Benedita Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. SUSPENDO o prosseguimento do feito até o integral cumprimento da 

decisão proferida às fls. 195 dos autos em apenso (Cód. 90912, nº 

4762-55.2009.811.0004).

2. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206273 Nr: 7319-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozair Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. O executado fora citado da ação às fls. 40.

3. Às fls. 43, fora homologada a auto composição realizada pelas partes.

4. Após, manifesta o exequente pelo cumprimento integral dos termos do 

acordo pelo executado. Requer a extinção do feito (fls. 77).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que o acordo homologado nos autos encontra-se 

cumprido pelo executado, entendo que não resta outra alternativa a este 

Juízo senão extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

8. Custas pelo executado e honorários nos termos do acordo de fls. 41v, 

item “8”.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 2676-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeclair Bernardino Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu às fls. 81 a 

suspensão da ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar a 

busca por bens penhoráveis.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 81 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 01(um) ano.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263699 Nr: 15304-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Napolis Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 DISPOSITIVO: 23.Diante de tudo que dos autos consta, REJEITO as 

preliminares de falta de documentos indispensáveis à propositura da ação, 

de ofensa à coisa julgada e de perda do objeto da ação.24.De outro norte, 

não havendo sido constatada irregularidades passíveis de macular o 

andamento processual, DOU O FEITO POR SANEADO.25.Ao considerar 

que as partes não deduziram as provas que entendem necessárias a 

comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.26. Após, voltem-me conclusos para 

análise.27.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171617 Nr: 4369-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Zózimo Wellington 

Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Ozair 

Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ”. 2. (omissis). 5. Constatação de erro mateiral decorrente de falha na 

digitalização. O equívoco está patenteado e configura erro material, 

possível de ser sanado a qualquer tempo, e mesmo de ofício, nos termos 

do artigo 463, inciso I do Código de Processo Civil – CPC. (omissis)(TRF-5 

– EDECAR: 20058303000842402 AL, Relator: Desembargador Federal 

Geraldo Apoliano, Data do julgamento 09/10/2014, Terceira Turam, Data de 

Publicação: 14/10/2014).De mais a mais, não obstante a necessidade da 

realização da prova pericial ser prescindível à imputação do crime do 

artigo 54, §2º, V da Lei 9.605/98, a sua arguição se deu no sentido de 

robustecer a comprovação da materialidade e autoria dos crimes 

cometidos.Destarte e por todo o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e dou provimento aclarando os pontos objurgados pelo 

Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 02 de agosto 

de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270709 Nr: 1470-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1470-47.2018.811.0004 - Código 270709

Vistos.

Pugna o autor pela citação por edital da requerida.

Contudo, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontra o citando. Assim sendo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização (art. 256 do CPC).

No presente caso verifica-se que o autor não demonstrou ter esgotados 

os meios para localização de possíveis endereço do requerido.

Portanto, por ainda haver possibilidade da localização do requerido, 

indefiro, por ora, a citação por edital.
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Intime-se o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 11058-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11058-54.2013.811.0004 – Código 176944

Vistos.

Diante das frustradas tentativas de citação da parte executada, defiro a 

citação por edital.

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

 Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176410 Nr: 10387-31.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Simon Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 176410

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242864 Nr: 1302-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Fundo 

Municipal de Previdência Social - Barra Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, HERMES TESEU BISPO 

FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - 

OAB:OAB/MT15784, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O, Necy 

Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - 

OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 PROCESSO: 1302-79.2017 – CÓDIGO: 242864

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos proposta por 

Nivaldo Ferreira da Luz, em face do Município de Barro do Garças/MT e 

Fundo Muicipal APS E PENSOES – BARRA PREVI, buscando a exibição de 

todos os documentos referentes à Senhora Jovelina Dos Santos Luz, ex 

cônjuge do requerente.

A tutela foi concedida às fls. 135, sendo os documentos exibidos à fls. 

142/ss.

É o relatório.

Concedida a tutela vindicada, o demandante deixou de formular o pedido 

principal no prazo de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 308 do CPC.

Dessa forma, estando no caso ausente o aditamento da petição inicial com 

o pedido principal, em obediência ao artigo 309 do CPC, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito, cessando, pois, a eficácia da tutela 

concedida, art. 309, inciso I do CPC.

Pelo exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em 

vista o não aditamento da petição inicial quando concedida a tutela 

antecipada em caráter antecedente, assim como a não interposição de 

recurso contra a decisão que a concedeu.

Ademais, concedo à parte autora a retirada dos documentos para 

fotocópia, uma vez que pleiteia apenas a sua exibição e não a efetiva 

entrega, devendo posteriormente ser entregues à requerida.

Após as baixas e anotações de costume, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248630 Nr: 5305-77.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193084 Nr: 12424-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278259 Nr: 6220-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Wanderley Silva, Wellington Wanderley 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aberta a audiência.

Dada a palavra à autora: MM Juiz, requer-se a produção da prova pericial. 

Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz, manifesto-me favorável à 

produção da prova pericial. Qual o estado geral de saúde física do 

curatelado? Apresenta doenças ou transtornos psíquicos que estejam 

limitando sua capacidade intelectual? Quais? Em caso positivo, sua 

capacidade está limitada para: a) capacidade para recepção de 

comunicação; b) capacidade para produção de comunicação; c) 
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atividades mínimas de cuidado pessoal; d) atividades instrumentais da vida 

doméstica; e) apresenta diagnóstico sindrômico, ou diagnóstico 

aproximado de transtorno mental segundo o Sistema CID? Quais? Em caso 

afirmativo, qual a natureza do quadro ou transtorno mental? Ele é 

congênito ou adquirido? Pode haver cura ou recuperação? Se sim, parcial 

ou plena? Espontânea ou sobre tratamento? Que tipo de tratamento? Em 

caso de confirmação de diagnóstico diferencial para algum transtorno 

mental, com limitação de sua intensidade, é possível dizer se se trata de 

limitação leve, moderada, grave ou completa? A seguir o MM Juiz proferiu 

a seguinte decisão: Dou por citado o réu para, querendo, contestar. No 

caso de não apresentação de contestação no prazo legal, desde já 

nomeio um defensor público como seu bastante curador, observada a 

ordem de substituição interna da instituição Defensoria Pública. 

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

contestação, no caso de ausência de contestação voluntária. Em relação 

à perícia, fica esta deferida, restando nomeada a Dra. Marla Cintia Romio, 

médica psiquiatra, para atuar como perita deste Juízo, respondendo às 

perguntas acima feitas pelo Ministério Público e as contidas na petição 

inicial. Intime-se a perita para iniciar os trabalhos, designando data para a 

realização da perícia e intimando-se as partes, devendo o laudo ser 

entregue no prazo de 60 dias, destacando que serão arbitrados 

honorários que serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, tendo em 

vista o deferimento da justiça gratuita. Informada a data da perícia, 

intimem-se as partes. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, 

manifestar-se em 05 dias. Nada mais havendo determinou o MM. Juiz que 

encerrasse o presente termo.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284518 Nr: 9800-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Ortolan, Gerolimo Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de 

Mato Grosso, Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232425 Nr: 10795-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo, Maria Lucia Aguiar de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Xodó Confecções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6.659/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277328 Nr: 5616-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leobino Nascimento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT 22.580

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271506 Nr: 1963-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Marcos Ananias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278806 Nr: 6489-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jatenil Almeida de Sousa, Matheus Passos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Noronha Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 70563 Nr: 3956-88.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155621 Nr: 7640-79.2011.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleinedi Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 157677 Nr: 10115-08.2011.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARA ROBERTA DE BRITO - 

OAB:9305/GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158413 Nr: 11028-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hayner Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARA ROBERTA DE BRITO - 

OAB:9305/GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241557 Nr: 347-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Hercilina Vieira Lima 

Sousa - OAB:GO 18.123-O

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98126 Nr: 3137-49.2010.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Adriano Vêncio Vaz - 

OAB:13.891-GO, Helen Caroline Rabelo Rodrigues Alves - OAB:SP 

226.469

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 5090-14.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Barbosa Monteiro Junior, Ademar 

Jose Monteiro, Tiago Barbosa Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everson Raimundo dos 

Santos - OAB:18.204/GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193037 Nr: 12395-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Renato de Castro, Orival Lagares da 

Silva, Fausto Almança de Carvalho, Fernando Lagares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO, Wemerson Rogerio Alves de Moraes - 

OAB:15486-A

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180858 Nr: 2767-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164189 Nr: 5937-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes, Samir Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, 

Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85794 Nr: 8925-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Pappotti - 

OAB:145.657

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 2476-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Guilherme Petrolinio 
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Gomes Silva - OAB:19.976/O, Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Grimara Layane Rezende de Freitas - OAB:MT 

20.478

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190700 Nr: 10809-69.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O, Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96373 Nr: 1309-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Morais 

Garcia - OAB:19.102 OAB-GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226770 Nr: 6945-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adivaldo Alves de Oliveira, Alcimiro Mariano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clerismar Ferreira de 

Oliveira - OAB:MT 19.415, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora 

Pública - OAB:DP

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216587 Nr: 801-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Otaviano da Silva, Maurício Otaviano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175145 Nr: 8747-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordan Alves Frohlich, Alencar Ataine Frohlich 

Ulacia, Rodrigo Alves Santana, Clebson Frohlich Abadia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Alves Gemha - 

OAB:39.614 GO, Hugo Ulácia de Queiroz - OAB:32.947/GO, hugo 

Ulácia de Queiroz - OAB:32.97-47

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60620 Nr: 3777-91.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferragista Guardiato Ltda, Jonir de Oliveira 

Souza, Jonther Guardiato de Lara Souza, Nayara Beatriz Almeida Lara 

Souza, Maria Tereza de Lara Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Nicia Antonia 

Alvarenga - OAB:OAB/MT 16421, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 77723 Nr: 1163-45.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Assis do Carmo - Me, Jurandir Assis 

do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234448 Nr: 12344-62.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Transportes - ME, Darza Souza 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197025 Nr: 1869-81.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Bruno de 

Carvalho Modesto, Cornélio de Carvalho Modesto, Denise de Carvalho 
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Modesto, Sebastião Modesto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUES BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16.794-GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6071 Nr: 149-46.1996.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 51551 Nr: 1372-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283419 Nr: 9142-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283418 Nr: 9141-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geferson Alves de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194916 Nr: 474-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva E Silva & Alves Costa Ltda - ME, S. L. 

Tavares - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487/GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52965 Nr: 750-37.2005.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sema - Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283425 Nr: 9148-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgard Vieira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174874 Nr: 8410-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Depósito Havay, São Francisco Madeiras e 

Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:7139

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84704 Nr: 7886-80.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Barbosa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: , - OAB:, Marco Aurélio de 

Martins e Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 
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com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 8110-86.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSA, AFHF, CARP, EP, CAGdS, FARH, YRM, 

RdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ELI ALVES - 

OAB:171.71-SP

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188858 Nr: 9371-08.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246556 Nr: 3900-06.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CASA DE CARNE E MERCADO LTDA, 

Suhaila Abder Rahim Mohammd, Cleidinamar Queiroz Ferreira e Queiroz, 

Maura Maria de Queiroz, Anuar de sousa Carvalho, Fabricio Oliveira 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160782 Nr: 1495-70.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:5.056-MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213871 Nr: 11799-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Brasileiro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251314 Nr: 7209-35.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201372 Nr: 4606-57.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. da Silva Madeiras, V. de Oliveira Alves, 

Francisco de Assis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191674 Nr: 11493-91.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio de Oliveira, LUISMAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, José Marra Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, JULIANA BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, 

Sergio Barros Alves Lima - OAB:OAB/MT 16.747

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205573 Nr: 6925-95.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Barcelos Ltda Me, Gilson Barddal 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104609 Nr: 9611-36.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210529 Nr: 9855-86.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:SP 163.613

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 4780-47.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. Lima - Me, Emival Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silfarney Vieira do 

Nacimento - OAB:9.980B, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 9.980-B

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169980 Nr: 2227-17.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Luiz Werlang, Jadir Luiz Werlang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 7846-64.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Cláudio Salles Picchi, Arihudson Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, Jose Missali Neto - OAB:272.789, Lizandra Sobreira 

Romanelli - OAB:OAB/SP 264.532, LUIZ CLÁUDIO T. PICCHI - 

OAB:224.962

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166991 Nr: 9604-73.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piscinas Araguaia Ltda Me, Valdemir Pinto 

Monteiro, Lucemere Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL COSTA DE MELO - 

OAB:16706/O, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45598 Nr: 17-71.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Goialar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96360 Nr: 1284-05.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2.36, Luceia Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192136 Nr: 11784-91.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 158900 Nr: 11653-24.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia C. Gomes Me, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15964 Nr: 240-34.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES & FRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEINER LOPES FRANCO - 

OAB:28958/GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6788 Nr: 1238-70.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.ALVES PIEDADE REPRESENTAÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pascoal Lopes Bento - 

OAB:MT 5.769

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186002 Nr: 7084-72.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Ismael Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Carlos Pereira Maia, Dirce 

Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS CORREA 

MARINHO - OAB:29262, MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - 

OAB:13749, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24797 Nr: 304-73.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROFASE CONST. ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000, PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Heitor Corrêa da Rocha - OAB:MT 

4.546

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83002 Nr: 6254-19.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Abud, Tadeu Baisi Cortez, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - 

OAB:OAB/SP 235.560

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 38148 Nr: 4-09.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC&RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Edson Azolini - OAB:MT 3094, LIANDRO DOS 

SANTOS TAVARES - OAB:22011/GO

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184400 Nr: 5805-51.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 2629-79.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Calçados & Artigos Esportivos Ltda, Jandir 

Rodrigues, Lenita Gnovatto, JOSE FLEURY BELEM MOREIRA LIMA, 

ROSEMAERE TOLEDO ROSA, SALETE VEZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES - 

OAB:, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 7730
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 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153380 Nr: 4643-26.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Baltazar 

José de Souza, Anísio Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, João 

Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24330 Nr: 256-17.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xodó Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6.659/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101124 Nr: 6127-13.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirúrgica Araguaia Comércio & 

Representações Ltda, Telma Janety Silva, Walter Jackson Silva, Karla 

Silvana Nery de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:MT 6.293-A, 

Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro 

de Magalhães - OAB:14036-MT, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166941 Nr: 9553-62.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moreira Ferreira & Barbosa Ltda, Helena 

Moreira Ferreira, Lina Moreira Ferreira Marins, Marlei Moreira Ferreira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:13647/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197000 Nr: 1844-68.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Alves da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166944 Nr: 9556-17.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. P. P. de Carvalho Ltda, Isabel Pereira Paniago 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93948 Nr: 7733-13.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIMUN & CIA LTDA, Fares Tawfiq Mohamad 

Leimoun, Tawfiq Mohamad Hasan Laymoun, Mohamad Hasan Abdel Ghani 

Leimun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98442 Nr: 3451-92.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Moraes de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:, Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adam Luiz Claudino de Brito 

- OAB:12193/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 
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01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6708 Nr: 99-64.1989.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Materiais Para Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171813 Nr: 4613-20.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Mazurek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Mazurek - OAB:

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223714 Nr: 5093-90.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo - 

Me, Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 28139 Nr: 124-57.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151446 Nr: 1568-76.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, Clovis Bernardo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155082 Nr: 6838-81.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 36254 Nr: 694-72.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Palmares Ltda - Me, Rubens Salles 

de Oliveira Filho, Renato Sales de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, SIMONE MARIA PIASSAVA DE 

MORAIS - OAB:128854

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223604 Nr: 5021-06.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andre correa dacca - 

OAB:38936, Luis Fernando Giacon Lessa Alves - OAB:234573/SP

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232559 Nr: 10868-86.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camastra Comercio Administração e 
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Participações Ltda, Daniela Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199.204 SP

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 62932 Nr: 6021-90.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filadélfia Comércio Atacadista - LTDA., 

Elizabete Facchini Silveira Lopes, Ozair Fernandes da Silva, Lourenço 

Fernandes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, Jorge Humberto Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, 

Lourival Moreira da Mata - OAB:MT 2.367, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92934 Nr: 6679-12.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Corpus Fisioterapia e Estética S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159200 Nr: 12078-51.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235269 Nr: 12923-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciez Alves Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201186 Nr: 4498-28.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Figueiredo de Oliveira & cia Ltda - MT, 

Jandilson Vieira de Sales, Gabriela Figueiredo de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197340 Nr: 2099-26.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, Hallex Sandro Mingoti Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196880 Nr: 1747-68.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende 

Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, Patricia Capeleiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17573 Nr: 1629-25.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5620 Nr: 128-12.1992.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO RINALDO MARQUES DA SILVA

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

- OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via Malote Digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170492 Nr: 2890-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Rodrigues Alvares 

Macedo - OAB:MT 15.541

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156726 Nr: 8978-88.2011.811.0004

 AÇÃO: Inquérito para Apuração de Falta Grave->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:MT/11.264, Luciano Luís Brescovici - OAB:6814-B/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171617 Nr: 4369-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Zózimo Wellington 

Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Ozair 

Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172898 Nr: 6042-22.2013.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Alves Rosa, Roberto Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280232 Nr: 7351-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eluzir Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103903 Nr: 8906-38.2010.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alves da Silva, Cláudio Goliczeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532, 

LANEREUTON THEODORO MOREIRA - OAB:

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209745 Nr: 9410-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Marta Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 40551 Nr: 448-42.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CAETANO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO, JOÃO BOSCO ANTUNES TEIXEIRA NETO - 

OAB:OAB/GO 26.301

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 7125-20.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Vieira Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lycurgo Leite Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via correio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198694 Nr: 2931-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Cristal Ltda, Caio Passerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 178078 Nr: 12371-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felisberto Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira, Ivanete Alves dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 DESPACHO

Processo n° 12371-50.2013.811.0004

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de processo de Execução de Título Executivo Extrajudicial 

onde foram apontadas divergências acerca dos valores de cotação dos 

imóveis contidos na certidão de hasta pública. Intimado o executado para 

manifestar-se, o mesmo pleiteou por nova avaliação ante o lapso temporal 

transcorrido, o que fora devidamente aceito pela parte exequente e 

posteriormente deferido conforme decisão exarada nos autos.

2. Pois bem, ante a inércia do executado DETERMINO a intimação do 

mesmo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite o valor referente 

à diligência do Oficial de Justiça.

3. Efetuado o depósito, dê-se vida às determinações contidas na decisão 

contida às fls. 161 dos autos.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 24/08/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202893 Nr: 5422-39.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdC, VAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Keila Lopes Morais - OAB:18.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando e compulsando os autos que se encontravam conclusos para 

sentença, verifico que há necessidade de esclarecimentos acerca do 

alegado pelos autores na exordial, no tocante ao dinheiro depositado na 

conta do genitor da infante, Sr. Nelson Ferreira das Chagas, já falecido.

 Dessa forma, converto o julgamento em diligências, determinando seja 

oficiado à agência bancária indicada pelos autores na inicial (fls.42/43), 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe acerca de eventual valor 

depositado na conta de titularidade do falecido Nelson Ferreira das 

Chagas, assim como outras informações que julgarem pertinentes.

 Prestadas as informações mencionadas, voltem-me conclusos para 

prolação da sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204409 Nr: 6273-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Maria Kley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvid Miranda da Silva, Nilson de Tal, Fanni 

Keller Moreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - 

OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes 

os pedidos estampados na petição inicial, com fundamento no artigo 1228 

do Código Civil Brasileiro para imitir a parte autora na posse no imóvel 

descrito na petição inicial, mediante termo nos autos e via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

supedaneado no art. 487, I, Código de Processo Civil. Por fim, condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará 

suspensa por 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º do CPC. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14484 Nr: 76-69.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletrogeral Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 

1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - 

OAB:5397/GO, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar quanto ao cálculo apresentado às fls. 1.403/1.473.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204938 Nr: 6553-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSV, TCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225767 Nr: 6342-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

indicando o paradeiro dos veículos encontrados as fls. 61, para fins de 

avaliação e penhora.

 Indicado, expeça-se o competente mandado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 5744-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando de Deporte Bohrer, Romilson 

Soares de Freitas, Caterine Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias indicar o 

endereço correto e atualizado do requerido Paulo Fernando de Deporte 

Bohrer para a citação.

 Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241926 Nr: 634-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INA, RSNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a consulta de dado realizada, via INFOJUD, conforme o 

extrato anexo, abra-se vista à exequente para se manifestar em 10 (dez) 

dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço encontrado na 

consulta, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212408 Nr: 10911-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se há 

provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199036 Nr: 3147-20.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine da Silva Oliveira - 

OAB:MT/18.129, Kleiver Rodrigo Bueno Dias - OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Desentranhe-se a petição de fls. 381/396 e junte-a nos autos de cód. 

203815, tendo em vista serem estes autos execução de alimentos e a 

expedição de mandado de prisão ocorrera nestes.

 Após, diligencie-se acerca da resposta do ofício expedido as fls. 380.

Com a resposta, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281871 Nr: 8218-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8219-95.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281871

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL proposta por LENIR BACH 

CALDEIRA RIBEIRO DE SENA em face de JUCINEIDE DA SILVA LOPES.

Analisando os autos, verifica-se a necessidade de inclusão da Fazenda 

Pública Municipal no polo passivo da presente ação por vislumbrar 

interesse do ente público na demanda. Nesse sentido, INTIME-SE a 

requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, promovendo o devido aditamento, acrescentando o Município de 

Barra do Garças-MT como parte requerida, sob pena de indeferimento da 

peça vestibular, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, e de 

extinção do processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 

485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 29 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272516 Nr: 2649-16.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: PCCdS, AFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVWdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se os requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212522 Nr: 10975-67.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Alda Viana Ribeiro, Hello Lopes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Deste modo, considerando que os próprios requerentes deram os lotes 

em garantia real, a impenhorabilidade deve ser afastada.Quanto à não 

notificação dos requerentes da consolidação da posse, esta não deve 

prosperar, uma vez que conforme depoimento do Sr Thiago Henrique, a 

requerente tomou ciência, tendo inclusive assinado, conforme fls. 

172/193, quanto ao requerente, deve se levar em consideração o 

procedimento exigido na lei n° 9.514/97, o qual fora devidamente 

notificados por meio de editais publicados nos dias 21, 22 e 23 de junho de 

2014.Desta forma, ante a ausência de nulidades na realização do leilão 

extrajudicial realizado, os pedidos autorais são improcedentes.Portanto, 

julgo IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, com 

resolução de mérito.Sem condenação em custas processuais. Condeno 

os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor dado à causa, devendo observar a condição suspensiva de 

exigibilidade, visto que os autores são beneficiários da justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257691 Nr: 11276-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIRES ALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o endereço encontrado na 

consulta via Infojud, conforme as fls.58.

Indefiro o pedido referente à fl. 60, uma vez que o sistema Bacen Jud não 

possui como finalidade a busca por endereços, sendo o meio que melhor 

atende a demanda do requerente a consulta via Infojud, a qual já fora 

procedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274151 Nr: 3621-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3621-83.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274151

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por BANCO DO BRASIL em 

face de PAULO EDUARDO ZANDONE.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 25 de outubro de 2018, 

quinta-feira, às 14h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas quitadas pelo requerente, conforme se vislumbra à fls. 07/08.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281838 Nr: 8206-81.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izau Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judit dos Santos Farias, Bradesco Seguros 

S/A, Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8206-81.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281838

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

movida por IZAU ALVES NOGUEIRA em face de JUDIT DOS SANTOS 

FARIAS; BRADESCO SEGUROS S/A E VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, feita a complementação devida, RECEBO a exordial 

na forma da lei.

II – CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 25 de outubro de 2018, 

quinta-feira, às 13h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas quitadas pelo requerente, conforme se vislumbra à fls. 47/48.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283801 Nr: 9346-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alessandro Ramalho do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multimarcas Administradora de Consórcios 

Ltda, MT Moraes Representações Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9346-53.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 283801

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES E DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO RAMALHO DO 

ROSÁRIO em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA E MT MORAES REPRESENTAÇÕES EIRELI.

O requerente apresentou, à fls. 35, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto processual, demonstrativo de renda e no que informa o Cartório 

Distribuidor, Contador e Partidor, à fls. 157 dos autos, parece ser 

presumível a capacidade do requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova da precariedade de sua situação financeira, apta à 

concessão da justiça gratuita, ou o comprovante de quitação das custas 

iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do 

parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164336 Nr: 6090-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila da Silva Souza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 VISTOS.

Defiro o pleito de fl. 177v.

Expeça-se o competente alvará de levantamento do valor depositado as 

fls176, em favor da requerente, observando-se as contas indicadas as 

fls. 177v.

Remetam-se os autos à contadoria para elaboração de cálculo, quanto as 

custas finais remanescentes.

Apresentado o cálculo, volte-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240956 Nr: 16998-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, EAS, JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

planilha com a atualização dos débitos, conforme art. 524 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284738 Nr: 9926-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriely Campos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Felipe Arthur Coelho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9926-83.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 284738

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido 

FELIPE ARTHUR COELHO DA SILVA, proposto por GABRIELY CAMPOS DE 

ALMEIDA.

Defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nomeio como inventariante a requerente GABRIELY CAMPOS DE 

ALMEIDA, que deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 

(cinco) dias e a apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes à prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, 

parágrafo único, e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

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

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220596 Nr: 3181-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar de Castro e Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S/A, em face de Eliomar de Castro e Silva, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Com o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a parte 

autora requereu o prosseguimento dos autos, com a penhora on-line via 

Bacen Jud, conforme fls. 81/82.

No cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação 

de pagar quantia certa deverá observar os artigos 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cabendo o exequente apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

Assim, faculto à autora o prazo de 10 (dez) dias, para adequar a petição 

de fls. 81/82 e 83/84 ao rito exigido pelo CPC, apresentado demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito com todas as suas especificações, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201596 Nr: 4758-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elpidio Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIT - OAB:12.624, MOISÉS BORGUES REZENDE JÚNIOR - 

OAB:5.374

 Vistos.

Ante ao depósito de fls. 315/320, expeça-se alvará judicial para 

regularizar a transmissão da propriedade do bem imóvel objeto das 

matrículas n° 7.333, n° 7.335 e n° 7.336 do CRI da Comarca de Alto 

Araguaia – MT, alienado.

As fls. 319 a inventariante informa que todos os bens do espólio já foram 

apresentados ao longo de todo o processo, assim para melhor manuseio 

dos autos intime-se a inventariante para apresentar as primeiras 

declarações elencando todos os bens do espólio, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Quanto à certidão de fls. 310, apresentada novamente as primeiras 

declarações, citem-se os herdeiros e os interessados não representados, 

inclusive a Fazenda Pública da União, Estado e Município, bem como o 

representante do Ministério Público, entregando-lhes cópias das primeiras 

declarações.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173967 Nr: 7236-57.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

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

OAB:MT 13.842-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 VISTOS.

Tendo em vista que o valor exequente não se encontra atual, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar referido valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 VISTOS.

Tendo em vista que o valor exequente não se encontra atual, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar referido valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150116 Nr: 9756-92.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elismar de Jesus Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dermlaser, Eduardo Sauter, Nobre Seguradora 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lymark Kamaroff - 

OAB:109192/RJ, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 VISTOS.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, no que 

tange à tão somente os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, do 

artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a proporção da perícia, que incumbia à 

parte autora, será custeada com recursos alocados no orçamento do 

Estado de Mato Grosso.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256778 Nr: 10728-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Junior Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Vale Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO AZEVEDO DA 

FONSECA FILHO - OAB:133.402, RAFAEL ALVIM GARAGORRY - 

OAB:114.147

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14396 Nr: 1801-30.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Carvalho Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Padua Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184, Lídia Fátima de Melo Fernandes Rosa - OAB:MT 

5.043, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o executado para no prazo de 10 (dez) dias, 

regularizar a sua representação processual.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste, indicando o paradeiro dos bens bloqueados, fls. 285, para fins 

de avaliação e penhora.

Indicado, expeça-se o competente mandado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179476 Nr: 1471-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitero a certidão de fl. 79. Intime-se pessoalmente a parte autora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que entender de direito.
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Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 9868-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Univar Associação Barragarcense de Educação e Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Francisca da Silva, Diones Gusmão 

Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Cite-se a executada Diones Gusmão Lucas, por oficial de justiça, 

conforme requerido pelo exequente, conforme o art. 854,§2º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205364 Nr: 6802-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. DA S COSTA EIRELI - ME, Nivia Meira da 

Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitero o pedido contido na certidão de fl.46. Intime-se a parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o comprovante do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 91910 Nr: 5774-07.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Cristina Moreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, José Martins - OAB:84.314/SP, MAURO ARRUDA DE 

MOURA APOITIA - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitero o pedido contido na certidão de fl.156. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, para efetuar o pagamento 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça e apresentar o 

comprovante, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171901 Nr: 4719-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Considerando o bloqueio realizado a fls.90/95, bem como a inércia do 

executado, expeça-se competente alvará de levantamento em favor do 

exequente, devendo o valor ser transferido na conta bancária indicada, 

conforme manifestação retro.

Após, ante o cumprimento da obrigação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249072 Nr: 5584-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Li Damas de Freitas, MARIA BARCELOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vieira Dias, RONEI VIEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias informarem qual 

meio de citação dos requeridos pretendem, tendo em vista que o artigo 

246 do Código de Processo Civil elenca diversas possibilidades.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268854 Nr: 200-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Brasil Comércio Eiteli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DARIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitero o pedido contido na certidão de fl.96. Intime-se a parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o comprovante do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256175 Nr: 10335-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitero o pedido contido na certidão de fl.88. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar sobre o 

laudo de avaliação de fl. 78, bem como dar ciência da certidão infrutífera 

de fl. 77, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233022 Nr: 11233-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdPT, WdPT, WdPT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de resposta 

pelos requeridos Wilson de Paula Teixeira e Willian de Paula Teixeira.

 Após, diga a requerente em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259041 Nr: 12192-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a consulta de dado realizada, via INFOJUD, conforme o 

extrato anexo, abra-se vista à exequente para se manifestar em 10 (dez) 

dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço encontrado na 

consulta, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174173 Nr: 7487-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Pereira da Silva Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Centro Oeste e Construtora LTDA, 

Ariosvaldo Miguel Zani, Francielma Lopes de Oliveira, Antônio Ghiovani 

Moreira Peres, Augusto Assis Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 123, diga o requerente em 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265979 Nr: 16774-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alexandra da Silveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Francisco de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Abra-se vista à inventariante para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, cumprindo com as determinações de 

fls. 60, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 175-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes e Figueiredo Borges Ltda, Nelson José 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, independente de novo despacho, remetam-se os autos 

ao arquivo nos termos do artigo 921, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição intercorrente 

ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222340 Nr: 4249-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Moura da Silva Eireli-ME, Gecimar Moura da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando as consultas de dados realizadas, via INFOJUD, conforme 

os extratos anexos, abra-se vista à exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias.

Citem-se pessoalmente os executados no endereços encontrados, 

conforme requerido na fl. 71.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246582 Nr: 3923-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos-DPVAT.Saliento que sob o valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), deve ocorrer a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do sinistro.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inicio I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por certo) sobre valor da 

condenação, na forma do §2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Após o transito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202095 Nr: 5003-19.2015.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cristiane Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, Porto 

Seguro e Cia de Seguro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo da requerida, uma vez que esta manifestou pela 

realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191219 Nr: 11187-25.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Mingoti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Bilego Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA DAVD 

BARROS. - OAB:20.213, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 Vistos.

 Intimem-se as partes acerca de eventuais provas a serem produzidas em 

juízo, especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259199 Nr: 12332-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Carrijo de Freitas, Aguinaldo Carrijo de Freitas, 

Zilma da Silva Pereira, Cleomarcia Carrijo de Freitas Souza, José Eduardo 

de Souza, Alda Carrijo de Freitas, MARIA ÂNGELA VIEIRA DE SOUZA, 

Mario Zan Carrijo de Freitas, Cristiany Lopes dos Santos Freitas, Claudecia 

Carrijo de Freitas Alberto, Lazaro Alberto de Freitas, Luzidalva Carrijo de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao ofício n° 340/2018, fls. 166/167, acerca de 

eventual resposta.

Em caso negativo, reitere-se o ofício expedido.

Quanto ao mandado de averiguação, promova-se novo cumprimento, 

devendo observar constante na matrícula n° 7.561 do CRI de Barra do 

Garças – MT.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214725 Nr: 12285-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Osmar Noronha 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Sousa Barros & Cia Ltda, Iremar Barros 

Martins, Sandra de Sousa Barros, Marcia Silva de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 VISTOS.

Vieram os autos informalmente com notícias de haver defeito na gravação 

dos depoimentos colhidos em audiência.

Certifique sobre a existência de cópias na serventia, no gabinete ou no 

serviços de informática do fórum.

Em caso positivo, colham-se memoriais.

Em caso negativo, intimem-se as partes presentes no ato, facultando 

juntada de sua cópia, se tiver.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270047 Nr: 1061-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE MORAIS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de pedido de busca e apreensão, ajuizado por Banco Bradesco 

Financiamento S/A, em face de Kelly de Morais Pires, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls.33 o requerente informa que a requerida efetuou o pagamento por 

meio da entrega amigável com quitação, bem como requer ainda a extinção 

do feito com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que a requerida efetuou a quitação, o processo realizou o 

seu objetivo, motivo pelo qual abre-se vistas para sentença extintiva nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é a extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Custas processuais satisfeitas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com 

as devidas cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 54 de 713



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218560 Nr: 1986-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Humberto de Oliveira, Helen Pereira Dias Oliveira, 

Manoel Almeida Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureliano Gregório, José de Brito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerido Aureliano Gregório manifestou as fls. 43/73, motivo pelo qual 

dou-o por citado.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de resposta 

pelo requerido José de Brito Barbosa.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 8335-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de embargos de terceiro proposta por Maxsuel Valadão Andrade 

em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fl. 11, no que tange a justiça 

gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como informar a profissão que possui.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234424 Nr: 12324-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Diante do exposto, com fundamento no Decreto-Lei 911/69 julgo 

PROCEDENTE a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do 

bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, e, por consequência, julgo 

extinto o presente feito.Fica facultada ao autor a venda do bem, na forma 

do Decreto-Lei 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN 

ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se autorizado a 

proceder à transferência do bem a terceiros que indicar.Competirá ao 

autor, em caso de alienação do aludido bem, observar a parte final do art. 

2º do Decreto-Lei 911/1969.Pagamento de honorários advocatícios pelo 

requerido, ficando estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado 

à causa.Custas pelo requerido. Transitando em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de costume.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 21 de agosto de 2018.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275756 Nr: 4575-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Nocera Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:25172, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida 

liminar.Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos 

no dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar 

de tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência mediante liminar.Demais pedidos, 

reputando-os não ser da urgência necessária para apreciação em tutela 

provisória, com decisão liminar, serão analisados em procedimento 

instrutório ou em momento posterior. Ademais, CITE-SE a requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 do Código 

de Processo Civil. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera. INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 18 de outubro de 2018, quinta-feira, às 17h00min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Custas quitadas pelo requerente, conforme se vislumbra à fls. 

65.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

20 de agosto de 2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 1627-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idicelda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domiciano de Lana Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 PROCESSO Nº 1627-59.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 179662

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDICELDA ALVES 

DA SILVA em face de DOMICILIANO DE LANA BARBOSA.

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

o bem objeto da demanda possessória à exequente, sob pena de 

expedição de mandado de reintegração de posse em favor da Sra. 
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EDICELDA ALVES DA SILVA e de outras medidas coercitivas cabíveis, 

conforme previsto no art. 538 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem entrega voluntária, EXPEÇA-SE, de imediato, 

mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel, devendo ser cumprido, 

pelo Oficial de Justiça, com auxílio, se preciso for, de força policial, no 

caso de haver resistência na desocupação por parte do executado.

Não havendo cumprimento, certifique-se nos autos e venham-me 

conclusos para deliberação.

Transcorrido o prazo previsto, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de reintegração de posse, de 

aplicação de outra medida necessária, ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Custas ao executado, conforme determinado à fls. 147v.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284758 Nr: 9943-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdC, JMVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BUOZI - OAB:16593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o exequente, por meio de sua representante, juntou 

documentos demonstrativos de renda, atestando sua condição de 

pobreza, na acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que 

não há como suportar os dispêndios judiciais, compreendidos como 

custas e demais despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, 

do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita ao exequente, em consonância 

com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.INTIME-SE o executado 

para que, em 03 (três) dias, pague o valor enunciado, prove que já o fez, 

ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, conforme preceitua o caput do 

art. 528 do CPC, sob pena de protestar o pronunciamento judicial e de ser 

efetuada, via sistema BACENJUD, penhora bancária on-line do débito 

executado.Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a 

comprovação que o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa 

da impossibilidade de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para 

protesto, conforme artigo 517 do Código de Processo Civil, intimando-se o 

exequente para a retirada em juízo, assim como para promover o 

seguimento que desejar, devendo constar que este é beneficiário da 

gratuidade da justiça, e que deverá se responsabilizar pela informação a 

este Juízo acerca do cumprimento da dívida. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284826 Nr: 9976-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRO, GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9976-12.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 284826

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS proposta por MIGUEL JORDAN RESENDE OLIVEIRA, menor 

impúbere, representado por sua genitora GISELLY SANTOS RESENDE, em 

face de HUGO GONÇALVES OLIVEIRA.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova da situação 

financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas 

duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253494 Nr: 8689-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

dar prosseguimento ao feito, apresentando o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241293 Nr: 145-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gervásio de Menezes, Mariana Gouveia 

Borges, Adrianne Sarah Florêncio Zampíeri, Joaquim Moreira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Abra-se vista à autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando endereço correto do requerido, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 58736 Nr: 2709-09.2006.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBFT, WSM, WdSM, WdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Destituo Geovânia Borges França Tiburcio, do cargo de inventariante, ante 

a sua inércia em dar prosseguimento ao feito, conforme artigo 622, I e II, 

do CPC.

Nomeio inventariante Welma Souza Mendes, mediante termo.

Intime-se a inventariante para, no prazo legal, apresentar as certidões 

negativas de débito da União, dos Estados e do Município, além de realizar 

o pagamento da diligência referente à avaliação, sob pena de remoção de 

inventariante.

Após o pagamento, expeça-se o mandato de avaliação.

Realizada a avaliação, intime-se a inventariante para se manifestar sobre 

esta.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283399 Nr: 9131-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Carlos Gonçalves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 283399 Nesse sentido, deve ser confeccionado 

cálculo de liquidação de pena, com os seguintes vetores: a) Data-base 

fixada em 22.12.2017, data do cumprimento do mandado de prisão 

derivado da regressão; b) Inserção de 2 (dois) anos, 01 (um) mês e 11 

(onze) dias, como pena cumprida, antes da data-base; c) Aposição da 

fração de 2/5, quanto à pena de 04 (quatro) anos, e fração de 1/6, quanto 

à pena de 03 (três) anos. Além disso, não deve ser atendido o parecer 

ministerial de fl. 243, pois o reeducando ainda se encontra nesta Comarca 

de Barra do Garças, conforme ofício de fl. 244. Por isso, após o cálculo, 

vistas ao Ministério Público e Defesa, representado pelo advogado André 

Luiz Lopes Ferreira (fl. 229), para contraditório em relação à justificação 

de fls. 229-230. Cumpra-se. Barra do Garças, 30.08.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 228992 Nr: 8406-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 Sentença

Autos de cód. 228992

1. Relatório

 Trata-se de ação penal movida contra José Alves de Barros, nascido no 

dia 19.06.1962, filho de Antônio Pereira de Barros e de Celestina Alves de 

Barros, pela prática do delito tipificado no art. 306 c/c art. 298, inc. III 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Da leitura dos autos verifica-se que o réu faleceu no dia 03.06.2018, 

conforme certidão de óbito fl. 118.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado nos termos do artigo 107, I do CP e do art. 62 do 

Código de Processo Penal.

 2. Dispositivo

 a) Ante o documento em anexo à fl.118, declaro extinta a punibilidade de 

José Alves de Barros nos termos do artigo 107, I do CP.

 b) Intimem-se. Após, arquive-se.

c) Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 28.08.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 47504 Nr: 2702-80.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Alves da Rosa, Gedeon Ferreira dos 

Santos, Gleidson Rocha da Silva, Josevaldo Romão da Silva, Rafael 

Santos Cardoso, Renato Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Em razão da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, publicada no DJE nº 10326, 

disponibilizado em 28.08.2018, devolvo os autos à secretaria para 

remessa para a Segunda Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269012 Nr: 311-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Eliezer Damas Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Marcos Adorno 

Santos - OAB:18.487 -MT

 Decisão

 Autos de cód.269012

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado em desfavor de Raphael Eliezer 

Damas Barbosa, nascida em 22.8.1997, filho de Renata Paula Damas da 

Costa e Neilton Joaquim Barbosa, ostentando a seguinte condenação:

a) Guia de fls.2F/2F-v: Pena: 6 (seis) anos e 5(cinco) meses e 28(vinte e 

oito) dias de reclusão; Crime: art.157, §2º, I (arma de fogo) e II do CP; 

Regime: Semiaberto; Data do fato: 30.7.2017; Prisão: 31.7.2017; Soltura: 

30.5.2018; Recebimento da denúncia: 21.8.2017; Sentença prolatada no 

dia 13.11.2017; Intimação do réu: 5.12.2017; Acórdão: 29.5.2018; Trânsito 

em julgado para o MP: 28.11.2017; Trânsito em julgado para a defesa e 

réu: 9.7.2018.

 Fixo ao reeducando as seguintes condições a serem observadas e 

cumpridas, considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou 

similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 Incabível indulto e comutação, ante o não cumprimento do requisito 

temporal previsto no artigo 1º, II, do Decreto 9246/17.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29.08.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 158269 Nr: 10879-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Sufan de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Sentença
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Autos de cód. 158269

1. Relatório

 Apresentado o réu Wesley Sufan de Farias a julgamento, pelo o Eg. 

Conselho de Sentença houve condenação conforme termo de quesitação, 

em homicídio simples privilegiado.

 2. Da imputação

 Reafirmo posição jurídica de que, ante os princípios do direito penal do 

fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante 

os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor.

 Considerando as circunstâncias, motivos, culpabilidade, consequências e 

comportamento da vítima, nada há em desfavor, comprovado nos autos, 

principalmente em se considerando que todas as fontes de prova orais 

manifestam vínculo com o fato, com a vítima e com o réu, turbando a 

convergência de relatos.

 Não há maus antecedentes.

 Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade e, utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 06 (seis) anos de reclusão.

 Não há agravantes. Presente a confissão, ainda que qualificada, diante 

de a narrativa ser revestida de legítima defesa de terceiro. 

Independentemente de ser total ou parcial, qualificada ou simples, anterior 

ou posterior à prisão, posterior ou anterior à descoberta de autoria, a 

confissão diminui a pena (Súmula 545, STJ). Diante da Súmula 231/STJ, a 

confissão, nesse caso, não gera impacto na pena.

 Inexistem causas de aumento.

 Presente a causa de diminuição do privilégio. A circunstância de o réu ter 

saído da cena do conflito e se dirigido para o interior da residência para 

buscar o instrumento do crime, retornando, após, e realizando o golpe 

certeiro, justifica a diminuição mínima de 1/6.

 Portanto, a pena definitiva resta em 05 (cinco) anos de reclusão.

 Do regime

 Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o semiaberto 

(art. 33, § 2º, alínea `b`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP).

 Não interfere a regra do art. 387, § 2º, CPP, já que o réu não permaneceu 

recluso, preventivamente.

Do art. 492, inc. I, alínea ‘e’, CPP

 Ante a quantidade da pena e o regime fixado, outorgo o direito de recorrer 

em liberdade.

 3. Dispositivo

a) condenado o réu nas sanções do art. 121, caput, §1º, CP, aplico-lhe a 

pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;

b) Outorgo ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), e forme-se Executivo de Pena;

d) Custas pelo réu (art. 804, CPP);

e) Destrua-se a faca, instrumento do crime;

f) Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 30.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 190684 Nr: 10796-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCR, JBCdS, GLPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP 

- OAB:, Rosana da Silva Freitas Ayres - OAB:MT 20.838

 No mais, no tocante aos denunciados Gisnáguia Laura Parreira José e 

João Bosco Cardoso da Silva, designo o dia 13.12.2018, às 13 horas 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Intime-se, ainda, Sebastião Carlos Ribeiro, a fim de que seja oitivado como 

testemunha de acusação.

Intime-se e se cumpra com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 190684 Nr: 10796-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCR, JBCdS, GLPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP 

- OAB:, Rosana da Silva Freitas Ayres - OAB:MT 20.838

 Diante do exposto e de tudo o que mais dos autos consta, julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, unicamente em relação ao 

denunciado Sebastião Carlos Ribeiro, nos termos do artigo 485, inciso V, 

do Código de Processo Civil.P.R.I.Proceda-se esta serventia à exclusão do 

nome do denunciado Sebastião Carlos Ribeiro do Sistema Apolo, bem 

como da capa dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260013 Nr: 12934-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Pereira Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues D'Souza - 

OAB:5876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:16653

 Vistos em correição.

 1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de WELLINGTON PEREIRA 

LEANDRO, dando-o como incurso pela prática descrita no art. 311, caput, 

do Código Penal.

 2. Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial 

de justiça deverá indagá-lo se possui condições financeiras para 

constituir advogado.

 3. Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemu-nhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).

 4. Não possuindo procurador constituído, bem como condições 

financeiras para constituir advogado particular ou não apresentada 

resposta no prazo legal, desde já, no-meio a Defensoria Pública, dessa 

comarca, para oferecê-las em até 20 dias (CPP, §2º, do art. 396-A).

 5. Indefiro o requerimento ministerial em relação aos antecedentes 

criminais, vez que não comprovada à impossibilidade do Ministério Público 

providenciar por seus pró-prios meios as certidões requeridas, nos 

termos do artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

 6. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identi-ficação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

7. Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informa-ções Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188626 Nr: 9184-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vinicius de 
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Morais Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 186815 Nr: 7719-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Alves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 177540 Nr: 11779-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Ferreira Basto, Fleury Alves de Oliveira, 

Denubes Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 206326 Nr: 7354-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 227273 Nr: 7207-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Santos de Sousa, Leonardo da Silva 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:12971

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 207888 Nr: 8253-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weldo de Sousa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 54015 Nr: 3001-28.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Leidimar 

Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, DANIEL AUGUSTO DA MOTA BARROSO - 

OAB:38.420

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 
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da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 193844 Nr: 12969-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Costa da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222693 Nr: 4484-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABULO HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

NATHALIA CARVALHO ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: NATHALIA CARVALHO ASSIS - MT15740/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/10/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001529-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ORLANDI GUIDAS CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DIAS CAPELA NETO (REQUERENTE)

EMIVALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Etc.. 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Assim, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, 

bem como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes 

do art. 37 da lei deste rito, entendo que não é mais possível maior dilação 

probatória, pela preclusão, ao ponto que considero que a causa está 

madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCIÇÃO CONTRATUAL c/c DANOS MATERIAIS, onde a parte autora 

aduz em resumo, que contratou consorcio com a Reclamada e por motivos 

pessoas insuportáveis deixou de pagar, requerendo a devolução imediata 
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do valor pago ante o cancelamento do consórcio. A Reclamada, em sua 

contestação, alega que o contrato existente entre as partes deve ser 

cumprido na forma que foi contratado. Bem como, sendo o contrato 

pactuado após a Lei 11.795/08, somente cabe a restituição ao final do 

grupo, de forma parcelada. Pois bem, é incontroverso o pagamento e a 

ruptura do contrato. No entanto é certo que a devolução é devida, porém 

não imediatamente, tampouco de forma integral, como requerido, mas nos 

seguintes termos. Conforme regulamentação do BACEN está vigente a 

Circular n. 3.432/2009, que assevera, in verbis: Art. 15. É facultado à 

administradora, desde que previsto contratualmente, cobrar do 

consorciado no ato de sua adesão a grupo de consórcio: I - a primeira 

prestação; II - a antecipação de recursos relativos à taxa de 

administração. Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê do seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar 

em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). . 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/04/2013, DJe 16/04/2013). Partindo dessas premissas, é certo que 

deve o consumidor se sujeitar ao que restou acordado no contrato. É 

certo, todavia, que eventual abuso poderá ser atacado pelo Poder 

Judiciário, situação jurídica que não restou questionada no presente caso. 

Na espécie, incabível a aplicação da cláusula penal por desistência. Isso 

porque se trata de consórcio de longa duração, em que houve o 

pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço,possível a 

substituição do consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, 

INC. II DO CPC. É da parte ré o ônus da prova dos fatos alegados na 

petição inicial, já que lhe incumbe provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, inc. II do CPC. Se o réu 

não juntou o documento comprovando o encerramento do grupo, para a 

que a sua argüição de prescrição fosse apreciada, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, ficando afastada a alegação de prescrição da 

ação de cobrança. JUROS MORATÓRIOS. Os juros moratórios são 

devidos apenas no caso de a administradora deixar de efetuar a 

devolução das parcelas, após o decurso do prazo contratual. Diante dos 

termos do contrato, elaborado pela própria administradora do consórcio, 

incabível a sua pretensão de desconsideração do que foi pactuado, para 

fins de incidência do disposto no art. 219 do CPC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. A correção monetária dos valores pagos deve ser feita 

desde a data dos desembolsos pelo autor, de acordo com o IGP-M. 

CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a dedução dos valores relativos 

à cláusula penal, visto que não demonstrado eventual dano sofrido pela 

administradora com a saída do consorciado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

Conforme entendimento atual do STJ, não há limite para fixação da taxa de 

administração. Contudo, diante da ausência de juntada do contrato, e por 

incontroverso, resta limitada a taxa de administração em 7%, conforme 

pedido pelo autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que singelo o 

trabalho do patrono da parte, os seus honorários devem retribuí-lo com 

dignidade. Apelação Cível desprovida. Recurso Adesivo desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013). 

Com efeito, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, passa a ser devido 

ao desistente a restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 

1% ao mês. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1 A restituição das 

parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias 

do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver 

vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na 

hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). Por 

fim, a correção monetária deve ser aplicada a partir do pagamento de 

cada parcela a ser restituída. Entendo, ao final, que o Fundo de Reserva 

deve ser devolvido ao autor devidamente atualizado, neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08, O QUE SE DEU EM 05/02/2009. 

DEVOLUÇÃO QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA DESISTENTE. 

DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL 

CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA 

PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 10%. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE 

RESERVA, AO FINAL DO GRUPO, CASO EXISTENTE SALDO. Inicialmente, 

no que diz quanto à época da devolução, em decorrência da desistência 

do consorciado, tem-se que, com relação aos contratos firmados a partir 

da vigência da Lei nº. 11.795/08, as Turmas Recursais Cíveis firmaram 

entendimento que a devolução deverá ocorrer por ocasião do sorteio da 

cota desistente em Assembléia. Com relação à taxa de administração, a 

jurisprudência atual do STJ tem admitido a pactuação em percentual 

superior a 10%, devendo ser deduzida, por isso, no percentual contratual 

do valor a ser restituído no percentual contratado. Já quanto à cláusula, 

desde que limitada a 10%, não há ilegalidade na sua incidência. Quanto 

aos valores recolhidos para o fundo de reserva, são restituíveis ao 

consorciado desistente, mas somente ao final do grupo e se houver saldo. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004138574, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 24/04/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004138574 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 24/04/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/04/2013) Porém, já a taxa de adesão deverá ser abatida, nos 

mesmo sentido que a taxa de administração. Dessa forma, o autor tem 

direito a restituição, conforme fundamentado acima. Ainda, quanto a 

pedido de danos morais, entendo que estes não podem ser acolhidos, 

visto que a Reclamada não efetuou nenhuma ação capaz de ensejar 

reparação moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJAJULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) acolher a pretensão 

exordial, somente, para o fim de determinar que a empresa ré restitua, no 

máximo em 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, a(s) parcela(s) 

paga(s) pela reclamante, na seguinte forma: I) Com juros moratórios de 1% 

ao mês a partir do 31º dia do encerramento do grupo; II) com correção 

monetária -INPC- a partir de cada desembolso; III) sem a incidência da 

cláusula penal; IV) com abatimento da taxa de administração e taxa de 

adesão prevista no contrato; V) com abatimento dos valores de seguro 

previsto no contrato; VI) Com devolução da taxa de adesão. b) rejeitar a 

pretensão de danos morais preteridos pelo autor por não comportarem a 

espécie e não ter sido comprovado nos autos. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO GALVAO LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JAIRO 
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GEHM - MT0016063A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 09/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011193-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES BENDER (REQUERENTE)

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V C M ANDRADE FRANCHISING - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JULIANO 

SGUIZARDI - MT0016483A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/10/2018 Hora: 13:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001530-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

IVETE DA SILVA PICCIRILLO GOMIDE (REQUERENTE)

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSONN DAYNE ALMEIDA AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - 

MT23507/O-O, ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - MT23337/O-O, ARIDAQUE 

LUIZ NETO - MT0003252A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/10/2018 Hora: 12:40 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,23, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO RODRIGUES DA FE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESOLVE-COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2018 

Hora: 14:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE SOUSA BARBOSA ME - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JORDANIA 

BARCELO DA SILVA - MT0019722A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001142-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

WSB - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. CHERIVATY NELORE J.A. - ME (REQUERIDO)

JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ CHERIVATY (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 15/10/2018 Hora: 15:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011895-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR DIAS LEITE (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 
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por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autores manifestem, em até 10 dias, 

interesse no prosseguimento do feito, considerando a ausência de 

justificativa como abandono/desinteresse. b) caso positivo manifestação 

de interesse no procedimento, determinar que os autos voltem a cartório, e 

a secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de 

audiência (juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada 

instrutória. c) determinar que as partes procedam, caso queiram, o 

arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo exigência e 

requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do art. 455 e 

seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente 

às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou providencias 

não forem tomadas, importará em desistência dessa modalidade de prova. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDILA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40 , sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,23, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARCENIR MARIA NUNES DOS SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HYAGO SANTANA FERREIRA - MT20268/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2018 

Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), no prazo de 

05 (cinco) dias, para se manifestar, requerendo o quê de direito, haja vista 

o trânsito em julgado da sentença procedente nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

PLANEL ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA DO GARCAS, 

ARAGACAS E PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/10/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

ISRAEL SOUSA BELEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/09/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012080-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA CLEMENTE FANTINI (EXECUTADO)

 

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção da ação. 

Informada a localização da requerida, designe-se audiência de conciliação 

promovendo a regular citação/intimação das partes, atentando-se para os 

endereços declinados nos autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAZA AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - MT0008083A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2018 

Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ERIN LEONEL VILELA - MT0015821A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2018 

Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S,, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 15/10/2018 Hora: 16:40 (horário de Cuiabá/MT), sob 

pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VELOSO OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 5.721,96, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 5090-14.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Barbosa Monteiro Junior, Ademar 

Jose Monteiro, Tiago Barbosa Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everson Raimundo dos 

Santos - OAB:18.204/GO

 DECISÃO

Processo nº: 5090-14.2011.811.0004 (Cód. 153712)

Vistos, etc.

 1. Analisando os autos, observo às fls. 146 que foi designada audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 2018. Ocorre que o 

aludido restará prejudicado, eis que houve alteração de competência das 

Varas Cíveis e Criminais desta Comarca, de tal sorte que este magistrado 

só teve acesso aos autos na presente data. Não bastasse isto, os prazos 

processuais no âmbito desta Comarca foram suspensos até o dia 

30/08/2018. Por tais razões, CANCELO a solenidade acima mencionada.

2. Após o período correcional, faça conclusos para que seja aprazada 

nova data para realização do ato.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 29/08/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

M. N. BAZI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO KELVYN DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 
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resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010963-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUGO LUCIANO SANTOS REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010963-77.2016.811.0004 Pólo ativo: HUGO LUCIANO SANTOS 

REZENDE Pólo passivo: OI MOVEL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado OI MOVEL S/A a pagar 

a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante HUGO LUCIANO SANTOS REZENDE 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 
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(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010579-22.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

EUNICE SILVA DA MATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA NUNES SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010579-22.2013.811.0004 Pólo Ativo: EUNICE SILVA DA MATA 

Pólo Passivo: MARIA CELIA NUNES SOUSA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001828-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALEX FERREIRA DE 

ABREU Pólo Passivo: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO 

LTDA. . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ELIAS SIQUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

JUARES BATISTA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000259-56.2018.811.0004 Pólo Ativo: ERNESTO ELIAS 

SIQUEIRA MACHADO Pólo Passivo: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, e 

verifico que a parte reclamada apresentou petição comprovante 

cumprimento integral do acordo realizado entre as partes, pugnando pela 

extinção do feito. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser 

extinto ante o cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante 

o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1000571-32.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DAS DORES 

OLIVEIRA SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHYCARDO ROBBERTTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001128-19.2018.811.0004 Pólo ativo: RHYCARDO ROBBERTTO 

OLIVEIRA Pólo passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 
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orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante RHYCARDO ROBBERTTO 

OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001114-35.2018.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO FARIA Pólo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A. . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DANTAS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001006-06.2018.811.0004 Pólo Ativo: BRUNO HENRIQUE 

DANTAS LIMA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1000609-44.2018.811.0004 Pólo ativo: CARLOS AUGUSTO 

SANTOS MUNIZ Pólo passivo: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 2.1.1. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Necessário se faz analisar a preliminar que 

carece de atenção. No caso, a negativação apresentada pelo autor está 

em nome do Banco Bradesco S/A, o que por si só determinada que a 

legitimidade do polo passivo é deste réu, visto que independe de quem é o 

correspondente que emite os cartões. No entanto, através do contrato de 

adesão apresentado pelo réu (VIA VAREJO S/A) na contestação, 

verifica-se que não se trata de correspondente e sim que o cartão emitido, 

é de vinculação com esta empresa, o que torna a legitimidade solidária 

entre ambos, cabendo a ré presente, ingresso, caso queira, com ação de 

regresso. Quanto as demais preliminares, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, apresentando contrato 

de adesão de cartão de crédito, no entanto em analise as assinaturas 

opostas naquele termo comparada com as assinaturas no documento 

pessoal do autor e ata de audiência, são totalmente divergentes, restando 

evidente a fraude contratual. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado VIA VAREJO S/A a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante CARLOS AUGUSTO SANTOS 

MUNIZ valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS FRANCISCO CRUZ SILVA (REQUERENTE)
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001032-04.2018.811.0004 Pólo Ativo: OSEIAS FRANCISCO 

CRUZ SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000907-36.2018.811.0004 Pólo ativo: EMERSON ALVES DIAS 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000908-21.2018.811.0004 Pólo ativo: EMERSON ALVES DIAS 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000897-89.2018.811.0004 Pólo ativo: ROMULO DA SILVA Pólo 

passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a regularidade da 

cobrança, como contrato assinado pelo autor. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 
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COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ROMULO DA SILVA a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000876-16.2018.811.0004 Pólo ativo: AILTON OLIVEIRA 

SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a regularidade da cobrança, como 

contrato assinado pelo autor. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 72 de 713



danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante AILTON OLIVEIRA SANTOS 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISE APARECIDA HEITOR DE PAULA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000854-55.2018.811.0004 Pólo ativo: ADENISE APARECIDA 

HEITOR DE PAULA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA GUERRA LINDENMAYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000800-89.2018.811.0004 Pólo ativo: ELIZANGELA GUERRA 
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LINDENMAYA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLIZANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000722-95.2018.811.0004 Pólo Ativo: SOLIZANGE BATISTA 

CAMPOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 
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sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUENI PARENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000216-22.2018.811.0004 Pólo Ativo: SUENI PARENTE DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA MIRANDA LIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002112-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANIA MIRANDA LIRA 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
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motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (Gazin), de modo que reputa-se 

legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da 

ausência de danos morais em caso de legitima negativação preexistente 

(Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações posteriores 

que também são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos 

danos morais, pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM 

PEJUS. Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. Não tento havido recurso da ré, impõe-se 

a manutenção da sentença, quanto ao valor da indenização, tendo em 

vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - AC: 10011130002279001 

MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 17/03/2015, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 

10024101935195002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

26/03/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/04/2013) Com efeito, forçoso reconhecer a inexistência de danos 

morais, pois ainda que a primeira negativação é ilegítima, existem outras 

que apesar de posteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. Ressalto ainda que caso a anotação 

anterior seja legitima caberia a parte autora ter ingressado com apenas um 

processo, para discussão da mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

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

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JHAMY VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000616-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: JHAMY VIEIRA Pólo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 
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ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. A. (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. P. D. A. (RÉU)

M. S. A. (ADVOGADO(A))

L. D. S. R. (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000571-94.2016.8.11.0006 AUTOR: ROSALIA SILVA DE ARRUDA RÉU: 

PAULO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta por Rosalia Silva 

de Arruda em desfavor de Paulo Cesar Pereira de Almeida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, que 

convivera com o requerido como se casados fossem por mais de 17 anos 

e constituíram bens passíveis de partilha. Assim, ante a impossibilidade de 

reconciliação entre as partes, requer seja dissolvida a união estável e 

partilhado os bens adquiridos. Com a inicial, aportou os documentos 

pertinentes. Realizada audiência para tentativa de conciliação, esta restou 

frutífera nos termos propostos pelas partes, oportunidade onde 

dissolveram a união estável havida e partilharam os bens adquiridos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que as partes são maiores e 

capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício processual a ser 

sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir 

sobre o mérito. A presente ação deve ser julgada procedente, senão 

vejamos. A legislação infraconstitucional, cumprindo seus misteres, 

regulamentou a situação da UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis 

nº 8.971/94 e nº 9.278/96. Este último diploma legal, confere proteção à 

união estável, não exigindo para tal propósito, qualquer instrumentalização 

ou registro, reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o 

exercício de vida em comum com objetivo de constituição de família. Por 

tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, dissolvo a união 

estável havida entre Rosalia Silva de Arruda e Paulo Cesar Pereira de 

Almeida, bem como homologo o acordo entabulado nos autos e a 

desistência do prazo recursal. Diante do exposto, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003496-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. (REQUERENTE)

E. P. D. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003496-92.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARILDA LOPES REQUERIDO: 

FERNANDA DA SILVA VIEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Marilda Lopes em desfavor de Fernanda da Silva Vieira e 

Samoel Diego Lopes, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que é avó paterna das 

crianças Akilles Antoniel Vieira Lopes, Samira Vieira Lopes e Veronica 

Vieira Lopes, os quais são frutos do relacionamento amoroso dos 

requeridos. Narra, ainda, que detém a guarda fática desde a prisão do 

requerido Samoel Diego Lopes e que a genitora não possui as condições 

necessárias para o exercício da guarda. Relata, por fim, que propôs a 

presente demanda para obter judicialmente a guarda de seus netos, posto 

que possui a guarda fática destes, sendo que presta toda a assistência 

necessária para o desenvolvimento das crianças. Dessa forma, requer a 

guarda de Akilles Antoniel Vieira Lopes, Samira Vieira Lopes e Veronica 

Vieira Lopes para poder representá-los nas situações necessárias, bem 

como cuidar e zelar por seus interesses. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Admito a emenda à inicial e 

determino a retificação do polo passivo para constar Samoel Diego Lopes. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Não 

obstante os argumentos apresentados pela Requerente, verifico 

imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de apreciá-la 

após o decurso do prazo de resposta e da realização do estudo 

psicossocial, caso a tentativa de conciliação seja infrutífera. Diante disso, 

dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não 

havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Citem-se e intimem-se os Requeridos para comparecerem 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a 

petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à 

tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694. § 

1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. 

Não havendo composição entre as partes, intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizarem estudo psicossocial na residência das partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Requisite-se o requerido junto à 

Cadeia Pública local. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de agosto de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001719-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. E. C. (ADVOGADO(A))

D. R. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001719-72.2018.8.11.0006 AUTOR: DIEGO RIBEIRO DE MORAES 
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GERALDES RÉU: EDNO GERALDES NUNES Vistos etc. Tendo em vista que 

a ausência de tempo hábil para cumprimento da carta precatória conforme 

certidão retro, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania para agendamento e realização de audiência de 

conciliação/mediação. Expeça-se o necessário, intimando-se as partes. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000358-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. M. D. S. (ADVOGADO(A))

F. B. (AUTOR(A))

I. B. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. B. F. (RÉU)

K. P. S. (ADVOGADO(A))

R. M. D. A. V. N. D. (ADVOGADO(A))

K. C. R. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000358-20.2018.8.11.0006 AUTOR: IZADORA BATISTA FIGUEIREDO, 

FRANCIELY BATISTA RÉU: GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO Vistos 

etc. Certifique-se acerca da tempestividade da contestação apresentada 

nos autos. Em seguida, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002806-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. B. (AUTOR(A))

B. L. D. A. L. (ADVOGADO(A))

A. J. T. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. A. O. (RÉU)

V. L. D. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002806-97.2017.8.11.0006 AUTOR: ANTONIO JOSE TOLEDO OLIVEIRA, 

SOLANGE TOLEDO BARBOSA RÉU: WENDER SANDRO AMORIM 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos 

proposta por A. J. T. O., representado por sua genitora Solange Toledo 

Barbosa em desfavor de Wender Sandro Amorim Oliveira, todos 

devidamente qualificados na inicial. Conforme de depreende dos autos, as 

partes transacionaram e em razão disso requerem a homologação do 

acordo (ID 10375748), tendo o Ministério Público manifestado favorável à 

sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos. 

Ademais, tendo em vista o decurso do prazo avençado entre as partes, 

intime-se o Exequente via advogado constituído para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004980-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KEILA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

GILMAR COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1004980-79.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 

Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA , REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Keila Costa e Silva que objetiva a interdição de Gilmar da 

Costa e Silva e Gilberto da Costa e Silva. Narra a requerente, em síntese, 

ser irmã dos interditandos, que são portadores da patologia Esquizofrenia 

F20 o que influi em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual 

não tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo 

incapazes de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude dos 

interditandos serem incapazes de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora para prestar-lhe assistência. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos. Nesta oportunidade 

foi procedida à entrevista dos interditandos, bem como o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que 

os interditandos sofrem de Esquizofrenia F20, o que lhes dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que os interditandos apresentam anomalia 

que a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, 

verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o interditandos são 

portadores de enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 

do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se 

aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de GILMAR DA COSTA E SILVA E 

GILBERTO DA COSTA E SILVA, declarando-os relativamente incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhes 

curadora KEILA DA COSTA E SILVA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o transito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, (Jackline Márcia Dias Tingo), digitei. Cáceres, 17 de janeiro de 2018. 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002981-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JOSEFA BELARMINO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulina de Oliveira (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Justina Rodrigues de Oliveira (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

D. O. D. S. (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

LUIZ NELIO DA COSTA FARIA (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

L. R. D. O. (RÉU)

Luiz Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

A. O. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

MANIFESTAR NOS AUTOS - CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL AR - 

NEGATIVOS Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que: 1) - Compareça com seu cliente 

na Audiência de Conciliação agendada para o dia 26 de setembro de 2018 

às 16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc; 2) Manifeste nos autos, 

pleiteando o que entender de direito, no prazo de 5 dias, acerca da 

certidão negativa da meirinha (ID 14878961) e ARs negativos (ID 

14994992 e ID 14994994). Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003321-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME (REQUERIDO)

NADYAN LUIZA BALDISSERA (REQUERIDO)

LUIZ BALDISSERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 30 de agosto 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003327-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DA FONSECA SILVA (REQUERIDO)

E FONSECA SILVA INDUSTRIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado por parte do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ANA FRANCA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 15037188), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO LEITE DE SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004808-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI (REQUERIDO)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

JANDIRA DANTAS SINIZ MARIUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 
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DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Tendo em vista o certificado retro, 

passa-se a retificar o despacho inicial. Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

10 de outubro de 2018 às 13h00min para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. 

Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004808-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI (REQUERIDO)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

JANDIRA DANTAS SINIZ MARIUSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo 

(Intimar parte a ser ouvida em audiência designada). Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 29 de 

agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1006194-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS PRAZO - 

15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Dados do processo: Processo: 

1006194-08.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR, 

SUCESSÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, 

que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e 

III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com 

aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: " FILOMENA CANDELARIA DE 

FRANÇA GARCIA, brasileira, casada, RG 1505447-0/SSP-MT, requer a 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ que lhe autorize levantar junto ao banco referido 

a pequena quantia deixada pela falecida MARIA CONSTANTINA DA SILVA 

FRANÇA". DESPACHO: "1 - OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, 

informar se a falecida deixou dependentes habilitados.2 - Ainda, 

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do art. 721 do 

CPC.3 - CERTIFIQUE-SE acerca da existência de inventário judicial em 

nome da "de cujus".4 - OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no 

prazo de 15 dias, informe acerca da existência de inventário extrajudicial 

em nome da falecida.5 - Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca das respostas 

apresentadas, bem como acerca do ofício apresentado pelo Banco 

Bradesco no id.11758777.6 -  Por  f im,  CONCLUSO.7 - 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 02 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Anelise Dolores de Assis Cintra (Técnico(a) Judiciário(a)), digitei. 

Cáceres, 30 de agosto de 2018. ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIELY COSTA LEITE (AUTOR(A))

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004167-52.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOICIELY COSTA LEITE RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, I – Relatório Trata-se de ação de indenização ajuizada por JOICIELY 

COSTA LEITE em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A CLARO TV S.A. 

(EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA), ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento de que seu nome fora incluído nos órgãos de 

restrição ao crédito pela parte demandada, sem que houvesse qualquer 

relação jurídica/comercial entre as partes. Requer seja declarada a 

inexistência do débito que ensejou a restrição de crédito e o recebimento 

de indenização por danos morais. Com a inicial vieram os documentos. A 

inicial foi recebida no id. 9322823. Realizada audiência, a conciliação 

restou inexitosa pela ausência da parte autora (id.10448686). A parte 

demandada apresentou resposta (id.10473025), arguindo em sede de 

preliminar o ato atentatório à dignidade da justiça pela ausência da parte 

autora à audiência designada e no mérito o exercício regular de direito, a 

inexistência de dano moral e a impossibilidade da inversão do ônus da 

prova. A parte autora junta impugnação à contestação no id. 10513248. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, a parte demandante requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 11764356) e a parte demandada informou que não 

há outras provas a serem produzidas (id. 12045280). Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mormente porque, intimadas as partes para especificarem outras 

provas a serem produzidas, manifestaram desinteresse. A demandada, 

em sede de contestação, alega que a ausência da parte autora em 

audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça. 

Todavia, o documento de id. 9761755 demonstra que a tentativa de 

intimação da parte autora para comparecimento em audiência de 

conciliação restou frustrada. Assim, não se pode considerar ato 

atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o oficial de justiça não 

encontrou o endereço para intimá-la. Destarte, não havendo outras 

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 
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de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois 

bem. A parte autora é consumidora por equiparação, conforme disposto 

no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada 

é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está 

condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por 

conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o 

registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa 

de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem 

aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a 

parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbiria à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. Aliás, muito embora defenda a contratação 

regular da dívida com a parte autora, nada trouxe nesse sentido. No que 

toca à contratação que originou a negativação discutida nos autos, a parte 

ré não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco 

demonstrou a relação jurídica entre as partes, bem como a existência do 

débito. Depois, os documentos produzidos unilateralmente e por meio 

eletrônico apresentados na contestação não têm força probante da 

existência/persistência da respectiva relação jurídica. Bem por isso, não 

serve como meio de prova. Sobre a questão, o seguinte julgado: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR TURBO ANTVÍRUS". 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. Frente à 

relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em tela, cabia 

a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos serviços 

impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso) Logo, não restou comprovado nos 

autos que a inscrição ora discutida fora devida. Dessa feita, se houve 

fraude perpetrada por terceiros, como alegado pela própria parte 

demandada, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que está 

ligada à atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para 

espancar a responsabilidade civil da empresa: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FRAUDE. PRELIMINAR 

DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. IRREGULARIDADE NAS 

INTIMAÇÕES DOS ADVOGADOS DA EMPRESA CORRÉ. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 249, § 1º, DO CPC. 

Conquanto não incluído o nome de uma das procuradoras constituídas 

pela Brasil Telecom em as notas de expediente publicadas durante a 

tramitação do feito, embora requerido na resposta fossem as intimações 

futuras a ela endereçadas exclusivamente, no caso concreto o equívoco 

configura irregularidade que não acarreta nulidade processual, diante da 

ausência de demonstração de prejuízo. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMBRATEL. Contendo a inicial alegação de que a ré Embratel inscreveu o 

nome da autora em registro restritivo de crédito, está legitimada para 

figurar no polo passivo da demanda. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração de contrato de prestação de serviço de linha de telefone móvel 

com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o qual 

deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela Brasil Telecom, de que tomou todas as 

cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

VALOR EXORBITANTE E SEM QUALQUER CORRELAÇÃO COM A EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. MINORAÇÃO 

PARA MONTANTE RAZOÁVEL. FUNÇÃO INDENITÁRIA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Montante da indenização reduzido e arbitrado 

em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim 

às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os 

parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Exarada sentença 

condenatória, a fixação da verba honorária deve atentar aos percentuais 

do § 3º do art. 20 do CPC. Honorários advocatícios reduzidos para 15% 

sobre o valor da condenação. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70056502677, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/03/2014) (negrito nosso). A 

propósito dos danos morais, como se vê no caso judicializado, restando 

provada a negativação indevida, como ocorrera em relação à parte autora, 

o evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano moral 

independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à 

indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a 

responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem 

laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da 

verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova 

do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 

1999, pág. 722). Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este 

Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em 

consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além 

dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante 

equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes nesta data. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, razão pela qual este Juízo DECLARA a inexistência do 

débito em discussão nos presentes autos e CONDENA a empresa ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da autora, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Ainda, 

CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). No 

mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002162-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

SELMA MARIA DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

S M DE A CINTRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, informe se possui interesse no bem apontado na pesquisa 

RENAJUD efetivada (id:15069433). Em caso positivo apresente nos autos 

os dados da localização do veículo, visando incluir restrição de 

transferência e futura efetivação da penhora e remoção do bem ( id: 

11433281). Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA NOVA FEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para que, no 

prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 30 de 

agosto de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora no id. 15045233, devendo a Secretaria da Vara expedir o 

necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, CUMPRAM-SE os demais 

comandos da decisão liminar. Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001754-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GIVANILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO IMPULSIONAMENTO - 

PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado/Representante Legal, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. 

Eliana de Fátima Segatto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001619-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR DE PINHO (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ( 1120516), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 30 

de agosto de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005155-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Caso 

comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a peça inaugural. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo (art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do autor, 

DEFERE-SE de plano a expedição do mandado para cumprimento da 

obrigação e pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 

(quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado 

que, caso a parte requerida o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, 

do CPC). Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 30 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173426 Nr: 8800-31.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIO JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor 

indicado na exordial, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, por força do disposto no art. 98, § 

3º, do CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da justiça à 

parte demandada, como requerido na resposta.Por corolário, 

EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141703 Nr: 11446-19.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO RURAL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG 76.696, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, ILMO GNOATTO - OAB:MT/4.941, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56.526/MG, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:MG/56.526, SÉRGIO SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:51452/MG, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182250 Nr: 3626-07.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.V.S.P., SUELY MÁRCIA SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...)Forte em tais razões, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. 

CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o 

condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2°, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a execução à 

mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Cáceres/MT, 29 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 (...)Diante do exposto, este Juízo REVOGA a liminar concedida às fls. 

41/46 e JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita.No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 29 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183607 Nr: 4410-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOLAN LARA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPAN-FACULDADE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO - 

OAB:5.831/RO

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora na inicial.CONDENA-SE o autor ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa 

(art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por força do 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.No mais, 

este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

29 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 11884-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY DA SILVA CARLINO, MARCOS 

ANTONIO GARCIA DE FREITAS, ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA/EXEQUENTE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste com relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela 

parte requerida/executada (fls. 102/102-v), pleiteando o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 1158-37.1996.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MINEIRO, ESTEFANO VIARAGE 

SIMON, ELZITO RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 

MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Código: 6701

DESPACHO

1 – Considerando a prolação de sentença sem resolução de mérito nos 

autos dos embargos à execução em apenso, é de ser determinado o 

regular prosseguimento da demanda.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, sob pena de arquivamento.

3 – Decorrido o prazo acima, com ou sem requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195012 Nr: 496-72.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA, PASCHOALOTTO 

SERVIÇOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE - 

OAB:12.325-MT, julliana leticia do carmo - OAB:12.261/mt, RAMON 

HENRIQUE DA ROSA GIL - OAB:303.249 SP, VALÉRIA CRISTINA 

BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais em face da ré Lojas Avenida S/A, razão pela qual CONFIRMA a 

tutela antecipada deferida às fls. 83/88 e DECLARA a inexistência do 

débito em discussão nos presentes autos.Ainda, CONDENA a empresa ré 

Lojas Avenida S/A ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da 

autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.Por fim, CONDENA a ré Lojas Avenida S/A ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). Por outro lado, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial em face da ré Paschoalotto Serviços Financeiros 

Ltda., de modo que CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios em favor da aludida ré, 

fixados estes em 10% sobre o valor da pretensão econômica auferida 

com a presente demanda, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, por força do art. 98, § 3º, do CPC.No mais, 

este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

28 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153545 Nr: 848-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, tendo em vista o 

resultado negativo da diligência do meirinho (fls. 89).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170111 Nr: 6343-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema 

"BACENJUD" até o valor da execução (fl.90) devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso exitosa a tentativa 

de constrição do item 1, PROMOVA-SE a vinculação do valor arrestado 

aos vertentes autos.3 – Após, CONCLUSOS para demais deliberações. 4– 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 23 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180088 Nr: 2319-18.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE 

ARMARINHOS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 (...)Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial, razão pela qual este Juízo CONFIRMA a tutela antecipada 

deferida às fls. 28/33, para que ocorra a baixa definitiva do protesto em 

questão.No mais, DECLARA inexistente o débito que originou o protesto 

discutido nos autos e CONDENA a parte ré, de forma solidária, ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da parte autora, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.Ainda, CONDENA a parte ré, também de forma solidária, ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC.Por conseqüência, JULGA-SE EXTINTO o feito com julgamento do 

mérito com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185796 Nr: 5687-35.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DELUQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PALMIRO DA SILVA FILHO, MARCIA 

PALMIRO DA SILVA E LIMA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, MARLON 

BRANT PINHEIRO LEITE, ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO LEITE, 

ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, ESPOLIO DE DALVA PINTO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 Autos n. 5687-35.2015.811.0006 (Código: 185796)

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada 

por JOSÉ HENRIQUE DELUQUE NUNES em face de JOSÉ PALMIRO DA 

SILVA FILHO, MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA, ADRIANA PALMIRO 

DA SILVA PINHEIRO LEITE, MARLON BRANT PINHEIRO LEITE, LUIZ CESAR 

PALMIRO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, ESPOLIO DE 

DALVA PINTO DA SILVA.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

pugnando pela desistência do feito (fl. 220).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

 Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

houve silêncio de todos os demandados quanto ao aludido pleito, 

demonstrando assim inexistência de oposição, é de ser acolhido o pedido 

em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Custas, se houver, pela parte autora, contudo, suspensas por força do 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164951 Nr: 2057-05.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GATTO BELOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...)Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil .Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI 

do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, razão pela qual o condeno ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando 

condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102287 Nr: 7384-67.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8.186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 102287

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE, por ora, o pedido de citação por edital formulado pela 

parte requerente (fl. 142). Isso porque ainda não restaram esgotados 

todos os meios para localizar o endereço da parte requerida.

 Aliás, a certidão negativa que acompanha a carta precatória juntada às 

fls. 136/139-verso não se refere à vertente demanda, mas indica se tratar 

de autos e partes diversas.

 Logo, ainda não se sabe o epílogo da diligência determinada à fl. 132.

2 – Bem por isso, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à fl. 132.

3 – Caso não devolvida, SOLICITE-SE, com urgência, a sua devolução pelo 

Juízo Deprecado, devidamente cumprida.

4 – Após, caso não localizada a parte requerida, CONCLUSOS para a 

análise do pedido de citação por edital, formulado à fl. 142.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96377 Nr: 1441-69.2010.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189

 (...)III – DispositivoForte nos fundamentos acima e nos termos do art. 738 

c/c o inc. I do art. 739, ambos do CPC/1973, este Juízo ACOLHE a 

preliminar de intempestividade dos embargos, razão por que DECLARA 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV 

do art. 267 do CPC/1973.CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.TRASLADE-SE 

cópia desta sentença ao processo de execução em apenso n. 

1158-37.1996.811.0006 (Código Apolo n. 6701).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173548 Nr: 8893-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, KAWASAKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código n. 173548

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por BANCO 

FIBRA S/A e KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de 

NARCISO FERNANDES, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a autora parte foi intimada para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento, 

decisão de fl. 62.

Consoante certidão de fl. 66, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando a inércia da parte autora, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 11654-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170677 Nr: 6788-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CREPALDI KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.497-OAB-PR, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:67.721 OAB/SP

 (...)III – DispositivoForte nos fundamentos acima, tendo em vista a falta de 

interesse processual, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Em arrimo ao princípio da causalidade, CONDENA-SE o 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor do executado correspondente a 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Todavia, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65595 Nr: 3123-64.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS LEBRINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 R COML. ATACADISTA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUZA - 

OAB:14.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Código: 65595

DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que deve ser acolhido o pedido de fl. 

80, uma vez que, por equívoco, fora lançado no sistema Apolo decisão 

diversa daquela contida na fl. 78 dos autos. Bem por isso, este juízo 

RETIFICA o conteúdo da decisão lançada no Apolo em 14/06/2018, 

devendo haver nova publicação da decisão, nos seguintes termos:

1 – Em atenção ao disposto no artigo 134, §1º do Código de Processo 

Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando 

não requerido em petição inicial, deverá ser distribuído em apenso aos 

autos principais. Assim, PROMOVAM-SE os atos necessários para a 

distribuição do presente incidente.

2 – Nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, CITEM-SE os 

sócios/requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como 

para requerer as provas que entender cabíveis.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – SALIENTE-SE que a ação monitória em apenso deverá permanecer 

suspensa, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81625 Nr: 8171-67.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARQUES BISCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 81625

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por COSTA 

ALVES & ALVES LTDA ME em face de SOLANGE MARQUES BISCARO, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 05 (dias) dias sob pena de arquivamento, 

decisão de fl. 62.

Consoante certidão de fl. 66, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando a inércia da parte autora, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151935 Nr: 10861-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOR BERNDT, ELENIR SONICA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro negativa do Oficial de Justiça (fls. 153), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.
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 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186193 Nr: 5895-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DA SILVA 

STEFENS - OAB:17.196/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 186193

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

por BANCO HONDA S/A em face de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, as partes foram intimadas para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento, 

despacho de fl. 69.

Consoante certidão de fl. 70, devidamente intimadas as partes deixaram 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestações.

 1 – Desta forma, considerando que ambas as partes mantiveram-se 

inertes, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN, VALMIR DE SOUZA DANELICHEN, VALNEIDE DE SOUZA 

DANELICHEN TONON, PAULO DE SOUZA DANELICHEN, ELAINE DE 

SOUZA DANELICHEN, GEISIANE DE SOUZA DANELICHEN E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/O

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15312 Nr: 877-08.2001.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINA PEDROSA DA SILVA NEVES, ESPÓLIO DE 

VIRGINIO PEREIRA DAS NEVES, MIGUEL SILVA DAS NEVES, VALDETE 

SILVA DAS NEVES, TEREZINHA PEREIRA DAS NEVES, MARINETE DA 

SILVA NEVES, ELZA SILVA DAS NEVES, NATALINO SILVA DAS NEVES, 

VALDOMIRO SILVA DAS NEVES, ANTONIO LUIZ SILVA DAS NEVES, 

PEDROSA SILVA NEVES, AGOSTINHA SILVA DAS NEVES, ERALDO 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174574 Nr: 9659-47.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA, CARMEM NUNES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio dos requerentes sobre um Lote de 

terreno urbano de nº 09, Quadra 52, situado Loteamento denominado 

Jardim Cidade Nova, nesta comarca, com área de 364,44m2 (trezentos e 

sessenta e quatro metros e quarenta e quatro centímetros quadrados), 

registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 86, fl. 18-H do Livro nº 02.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.ISENTAM-SE as partes de custas e honorários 

advocatícios, uma vez que não há pretensão resistida.EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

ao Cartório de Registro de competente para abertura de Matrícula e 

Registro do Imóvel.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações 

e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177138 Nr: 518-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE DOS SANTOS REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE, BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.
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Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169838 Nr: 6112-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE DA 

SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6112-96.2014.811.0006 (Código: 169838)

SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por ANA LÚCIA DOS SANTOS e SEBASTIÃO 

JOSÉ DA SILVA JUNIOR em face de ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA 

SILVA e OUTROS, todos qualificados na inicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

indicar o endereço para citação da demandada Girlene Vitória da Silva (fl. 

122).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE (fl. 123) e quedou-se 

inerte, como certificado à fl. 124.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, considerando que o autor não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 26 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185518 Nr: 5535-84.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA ALCINA DE LACERDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem no feito, requerendo o que entenderem de direito, obervando a 

resposta do setor de departamento de depósitos judiciais do PJMT juntado 

às fls. 194.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151872 Nr: 10764-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE MOURA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO CESAR TOME VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON B.DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098 MT

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, este Juízo 

REDESIGNA a audiência anteriormente agendada para o dia 09 de outubro 

de 2018 às 13h30min a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Cível 

desta Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85374 Nr: 933-60.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.M.G. DO AMARAL-ME, LURDES MENDES 

GONÇALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, este Juízo 

REDESIGNA a audiência anteriormente agendada para o dia 09 de outubro 

de 2018 às 15h30min a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Cível 

desta Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 29 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186971 Nr: 6330-90.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 CERTIDÃO
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TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

143/171).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175442 Nr: 10266-60.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAQUETÁ CALÇADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIVELTO PAIVA - 

OAB:40.212-OAB/RS, WILLIAM LAMPERTI - OAB:111.447 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível e 

retirar a certidão de inteiro teor, conforme requerido em petição de fls.140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181977 Nr: 3487-55.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERSON ALVES PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:257220/SP

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

216/227).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160966 Nr: 8784-14.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SANT´ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, GILMAR 

RODRIGUES DA COSTA, LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16.068/MT, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, 

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16.169

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, este Juízo 

REDESIGNA a audiência anteriormente agendada para o dia 09 de outubro 

de 2018 às 14h30min a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Cível 

desta Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157527 Nr: 5280-97.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON REGINALDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

observando o disposto no despacho retro (fls. 118 - item n. 2).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153551 Nr: 856-12.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA VALDERES SOUZA GATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SALES PAVINI - 

OAB:20.212, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393, Yago 

Gattass Crepaldi - OAB:21108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUÍZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 OAB/RJ, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA 

- OAB:244.223 OAB/SP

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

426/448).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO (ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO (ADVOGADO(A))

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

10216869), inteiro teor da Peça vestibular, requeira o que entender de 
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direito. Cáceres, 30 de agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte 

embargada da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo legal, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito 

(ID 14116722), inteiro teor da proposta apresentada pelo Perito valor de R$ 

7.350,00, requeira o que entender de direito. Cáceres, 30 de agosto de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005091-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARIO JOEL MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005091-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR REQUERIDO: 

TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, 

MARIO JOEL MARQUES Vistos, etc. Intime-se a parte autora para efetuar 

o pagamento das custas e taxa de distribuição, no prazo de 15 dias. 

Sendo efetuado, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do 

mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o 

inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e 

providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a avaliação médica. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a avaliação médica. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a avaliação médica. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA VARA CÍVEL 

D E  C Á C E R E S 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID 14985462). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 30 

de Agosto de 2018 Marli Pereira Nobre Auxiliar Judiciário (a)

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR(A))

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR(A))

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CRISTINEI RODRIGUES MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Por 

corolário impulsiono os autos com o intuito de que as parte autoras, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal, 

referente a contestação de ID 12969706 e 12966712 Cáceres/MT, 30 de 

agosto de 2018 Marli Pereira Nobre Auxiliar Judiciário (a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR(A))

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES (ADVOGADO(A))

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO Aguardando contestação. Cáceres, 30 de agosto de 

2018 Marli Pereira Nobre Auxiliar Judiciário (a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

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

noticiada no ID 14322147.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162468 Nr: 10258-20.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, MARIA CELIA ALMEIDA 

DE JESUS, MATHEUS ALMEIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez) dias informar a localização do Imovel de fls. 118 a fim de 

possibilitar o cumprimento da decisão fls. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164101 Nr: 1311-40.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANE BRAZ ANDREKOWISK 

VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora deixou transcorrer o 

prazo para manifestar sobre o teor do despacho de fls. 147.

Isto posto, reoportunizo prazo de 05 (cinco) dias para que o mesmo 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183449 Nr: 4345-86.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA SILVA CASTRO, RICARDO EMANUEL CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE SILVA DE REZENDE, ISAN OLIVEIRA 

DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO JUVENIZ S. DOS 

SANTOS - OAB:14738-B/MS, RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS - 

OAB:14738-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:OAB/MT1.938-A, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443

 ... Especificamente em relação aos embargos de declaração de fls. 

1314/1320 tem por objeto nitidamente a rediscussão do mérito da decisão 

que afastou às preliminares e da sentença proferida. ... Outrora, verifico 

mero inconformismo com a decisão de procedência do pedido inicia.. 

Assim, não reconheço no caso a existência de nenhum dos defeitos 

previstos na aludida norma, capaz de justificar a oposição dos presentes 

embargos declaratórios, que porventura existentes, gerassem o efeito 

modificativo pretendido. ... Deste modo, se tratando de reexame do 

contexto probatório dos autos ou inconformidade com o julgamento, para o 

fim de alterar a norma concreta do processo, o recurso adequado é a 

apelação (art. 1.009/CPC). ... Assim sendo, os embargos de declaração de 

fls. 1314/1320 deve ser rejeitado. Por outro lado, nos embargos de 

declaração de fls. 1311/1312 aponta evidente omissão do julgado acerca 

das consequências jurídicas advindas da revogação da tutela de urgência 

concedida, já efetivada, e os efeitos da sentença. ... Como as partes não 

defendem uma solução, e para que tal situação não recaia exclusivamente 

para o Poder Judiciário, revela-se oportuno, dada a conclusão externada 

na sentença, na manutenção dos atos jurídicos já materializados, até 

ulterior decisão a ser dada pela Instância Superior. Por outro para não 

tornar inócua a decisão que revogou à tutela, e ausente qualquer pedido 

pelas partes, especialmente pelos Requeridos, na averbação na matrícula 

do imóvel sobre a existência da ação, providência essa que não será 

implementada de ofício pelo juízo, a título de complementação da sentença, 

fica determinado que os Autores não procedam qualquer 

averbação/registro na matrícula do imóvel, até ulterior julgamento definitivo, 

sob pena de imposição de multa e caracterização do crime de 

desobediência. Do exposto, acolho parcialmente os embargos de fls. 

1311/1312 para integrar a sentença de fls. 1306/1310, nos exatos termos 

dos dois últimos parágrafos acima. No mais, persiste o julgado como 

lançado. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO REIBEIRO 

- OAB:15581/O, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/O

 Vistos etc.

 Amparando-me no que dispõe o art. 835, V do Código de Processo Civil, 

acolho o requerimento de fls. 98 e determino a expedição de carta 

precatória para a penhora, avaliação e demais atos em relação ao imóvel 

indicado.

Expeça-se o necessário.

 Não havendo outros requerimentos pendentes, aguarde-se este feito em 

cartório até que sobrevenha informações no tocante a diligência 

deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O

 Inicialmente cumpra a escrivania integralmente às deliberações de fls. 

245:

 LAVRATURA TERMO DE PENHORA;

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS;

INTIMAÇÃO DA PENHORA;
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EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO

EXPEDIÇÃO PARA CITAÇÃO DE SEBASTIÃO MACEDO

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO FEDERAL PARA PENHORA DO CRÉDITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora compareceu 

espontaneamente nos autos requerendo a substituição da penhora dos 

bens informados em decisão de fls. 245.

Intimado a manifestar o credor informou seu desinteresse na substituição. 

Atento ao disposto no Código de Processo Civil vislumbra-se que a 

resistência por parte do Credor não causa impedimento para efetuar a 

substituição, salvo se o Exequente comprovar os requisitos exigidos em 

lei.

Neste caso específico, postergo a análise da substituição dos bens após 

o Executado colacionar documentos capazes de comprova o disposto no 

caput do art. 847 do CPC.

 Isto posto, intime-se o Executado para colacionar nos autos documentos 

capazes de respaldar seu pedido em conformidade com o Art.

 847, paragrafo 1º e seguintes, bem como para colacionar nos autos a 

avaliação do imóvel que dará em garantia, por profissional qualificado, bem 

como certidão atualizada do mesmo, sob pena de ser indeferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158960 Nr: 6693-48.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE SOUZA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita...Certifico referente ao 

mandado nº 226258, que me desloquei em 15/08/2018 às 15:00 h até o 

endereço apontado, Rua Mariz de Barros, nº 01 (casa de esquina), Bairro 

Santa Cruz, e lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À PENHORA ou 

arresto de bens do (a) (s) Sr.(ª)(s). LUCIANA DE SOUZA MEIRA visto que 

esta não foi encontrada, tampouco, bens de sua propriedade. O imóvel se 

encontrava visivelmente desabitado. Ao indagar os vizinhos, estes 

afirmaram que Luciana se mudou dali e que, de fato, a casa está 

desocupada. Havia uma placa com os dizeres “Aluga-se” e com números 

de telefone. A ligação efetuada (99947-5348 às 15:04 h) foi atendida por 

uma pessoa que se identificou como “Celi”, alegando ser proprietária da 

casa, a qual confirmou que a executada residiu naquele seu imóvel, 

porém, disse que ela se mudou. Todos os informantes supramencionados 

asseveraram desconhecer o endereço atual da requerida. Ante o acima 

exposto devolvo o mandado em cartório. O ato é verdadeiro e disso dou 

fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188830 Nr: 7511-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES MATIAS, ESPOLIO DE 

MARIA AUVENI MATIAS RAMOS, LUIZ MATIAS DE SALES, MARIA LEA 

MATIAS RONDON, MARIA EDITE MATIAS DE OLIVEIRA, MARIA IRENILDA 

MATIAS DOS SANTOS, RAIMUNDO MATIAS DE SALES, MARIA DE 

LOURDES SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro prazo solicitado às fls. 117.

Após transcurso, intime-se a parte Autora para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170031 Nr: 6275-76.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, LUIZA DE 

OLIVEIRA E FARIA, DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, LINO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, LUIS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE VICENTE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDITH 

OLIVEIRA DE SOUZA, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, ESPÓLIO DE 

PAULINA DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSEPHA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando o domínio do imóvel denominado “Lote 03, da 

Quadra 15, na Rua dos Professores S/n, nesta Cidade, com área total de 

525,00 m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), registrada no 

Cartório de Registro de imóveis desta comarca sobre a matrícula n. 

10.604, livro 2-H-2, fl. 55”, em prol de MARIZA FONSECA DE MENESES 

qualificada em fl. 05, com as características descritas no memorial 

descritivo de fls. 30 e mapa topográfico fls. 29.P.R.ICustas já recolhida 

(fls. 33/34).Eventuais encargos ficam a cargo da parte Autora.Transitada 

em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de imóveis, 

determinando que se proceda, o registro do imóvel em nome da autora 

MARIZA FONSECA DE MENESES, qual seja, “Lote 03, da Quadra 15, na 

Rua dos Professores S/n, nesta Cidade, com área total de 525,00 m² 

(quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), registrada no Cartório de 

Registro de imóveis desta comarca sobre a matrícula n. 10.604, livro 

2-H-2, fl. 55” com as características descritas no memorial descritivo de 

fls. 30 e mapa topográfico fls. 29..Intime-se. Cumpra-se.Após, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190015 Nr: 8286-44.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido retro está equivocado 

uma vez que a Requerida já foi devidamente citada conforme certidão de 

fls. 85.

Ademais a certidão oposta as fls. 90 diz respeito a impossibilidade de 

efetuar a penhora em poder da mesma requerida.

Isto posto, reoportunizo prazo de 15 (quinze) dias para que o Exequente 

requeira o que entender pertinente, podendo indicar bens

 passiveis de penhora.

Nesta oportunidade ressalto a possibilidade da inclusão do nome da 

executada no cadastro de inadimples, que esta prevista no Art. 782, §3 do 

Código de Processo Civil ou, se preferir.

Manifestando favorável expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8863 Nr: 370-18.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDO BATISTA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Compulsando os autos observa-se que o executado até o momento não 

foi localizado para a citação. Tampouco há edital de citação expedido e 

publicado.

 Nesta data, este Juízo realizou pesquisa em plataforma virtual para a 

busca de endereço do executado, localizando o seguinte: Rua Major João 

Vieira, n. 664, Bairro Construmat, Várzea Grande/MT (extrato em anexo).

 Com efeito, antes de deliberar quanto o pedido de busca de bens, 

considerando que o executado ainda não foi localizado e que as tentativas 

de arresto restaram infrutíferas, manifeste-se o autor no prazo de 15 dias 

quanto o endereço localizado.

 Ainda, nos termos do art. 10 do CPC, manifeste quanto a caracterização 

ou não da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80197 Nr: 6815-37.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLYNE MIRYELLEN NASCIMENTO FERREIRA 

CAMPOS, DALVANETE DO NASCIMENTO, DALVANETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Oficie ao Serasa e Marinha como deferido às fls. 326.

Admito o processamento da questão incidental em que se pretende a 

desconsideração da personalidade jurídica em face da executada (fls. 

332/335).

 Sendo assim, citem-se os sócios indicados na petição manifestação retro, 

a fim de que manifestem-se acerca do pedido formulado pelo credor no 

prazo de 15 dias, podendo em tal prazo requerer as provas que reputar 

pertinentes, tal como assinala o art. 135 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 154003 Nr: 1370-62.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em razão do declínio, delibero pela intimação de outro profissional para 

apresentar valor de honorários, em caso de nomeação.

Para tanto, intime o (a) Doutor (a) RAFAEL MENDONCA VILELA, com 

endereço profissional na PÇA. MAJOR JOÃO CARLOS, 112, n.° - / 

CENTRO CACERES/MT , para apresentar proposta de honorários no prazo 

de 10 dias, caso seja nomeado (a) para atuar como Perito do Juízo, 

instruindo a intimação com cópia da petição inicial e contestação.

 Após o decurso do prazo, novamente conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138643 Nr: 8161-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QCEL, CEF, CADS, BBS, BDBS, DAM, UUBDSESDC, 

GCOL, CDCDLADAPDSDMGS, BHBBS, PD, JBDS, TU, CP, SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:6062-E, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134, 

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, JOÉVERTON 

SILVA DE JESUS - OAB:9.946-MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

Prazo do edital:20 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; BANCO DO 

BRASIL S.A.; BANCO BRADESCO S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE e OUTROS.

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS CREDORES, ACIMA QUALIFICADOS, para que 

compareçam na ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES no dia 23/10/2018 

às 13h30min em primeira convocação, e, 30/10/2018 às 13h30min em 

segunda convocação à ser realizada na Sala de Audiência da 3ª Vara 

Cível desta comarca, tendo como ordem do dia a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor 

(art. 35, I, "a" da lei nº 11.101/05), podendo os credores obter cópia do 

plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da 

Assembléia da Escrivania da 3ª Vara desta comarca ou no escritório do 

Administrador Judicial.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Versa a lide sobre pedido de recuperação judicial.

Através do despacho proferido às fls. 1775 em 19/01/2016 e diante da 

apresentação de objeção ao plano de recuperação, este juízo deliberou 

pela realização da assembleia-geral de credores para os dias 22/02/2016 

e em segunda convocação para o dia 07/03/2016.

Ato seguinte por conta do não cumprimento, foi proferido novo despacho 

às fls. 1777 e 1788 em 18/02/2016 transferindo à assembleia para os dias 

15/03/2016 e 29/03/2016.

Consta a juntada de ata às fls. 1854/1856 com descrição de pedido de 

suspensão da assembleia pela Recuperanda, e sendo aprovado por 

maioria, foi transferida para o dia 17/05/2016, às 13:00 horas.

Já no dia 17/05/2016 a Recuperanda apresentou nova proposta de 

quitação das dívidas, momento em que a Caixa Econômica Federal solicitou 

a suspensão do ato para melhor análise, e com a aprovação de todos os 

presentes, a assembleia foi transferida para o dia 26/07/2016.

Às fls. 1904/1906 consta a realização da assembleia, momento em que o 

plano de recuperação foi submetido à votação, resultando na aprovação 

de 100 % dos credores quirografários, a rejeição de 100 % pelo Credor 

com garantia real Banco do Brasil e a reprovação no percentual de 96,72 

% (Banco do Brasil e Banco Bradesco) em relação aos quirografários.

Sobreveio petição da Credora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados do Sudoeste MT às fls. 1926/1928 alegando que somente 

16/08/201 é que tomou conhecimento da realização da assembleia.

Aduziu que o edital foi expedido no dia 29/02/2016 sem que constasse a 

juntada de qualquer comprovante de publicação do edital. Justificando a 

ausência de publicação do edital no prazo legal previsto no art. 36 da Lei 

11.101/2005, pugnou pela nulidade do ato.

No despacho de fls. 1929 foi determinado a intimação da Recuperanda, 

dos Credores, Administrador e Ministério Público para manifestação sobre 

a arguição de nulidade.

A Recuperanda manifestou às fls. 1933/1936 defendendo o trabalho 

realizado e requereu a homologação do plano de recuperação.

Administrador Judicial manifestou às fls. 1968/1969.

Demais Credores nada manifestaram sobre a arguição de nulidade.

O Administrador Judicial em 10/04/2018 solicitou à juntada de cópia do 

edital publicado no Diário de Cuiabá no dia 02/03/2016 (fls. 2067/2069).

O Ministério Público manifestou às fls. 2077/2078 pelo acolhimento do 

pedido de nulidade.

É o relato.

O art. 36 da Lei 11.101/2005 dispõe:

Art. 36. A assembleia-geral de credores será convocada pelo juiz por 

edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas 
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localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

o qual conterá:

No caso dos autos à assembleia foi agendada para o dia 15/03/2016 em 

primeira convocação e para o dia 29/03/2016 em segunda convocação.

O edital foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça em 02/03/2016 – DJE 

nº 9727, fls. 569 (fls. 2036).

Quase dois anos após a realização da assembleia finalmente foi juntado 

comprovante de publicação do edital em jornal de circulação estadual no 

dia 02/03/2016.

Inobstante este juízo não tenha oportunidado às partes manifestarem 

sobre a juntada do novo documento, tal providência não revela 

necessária, já que a causa de pedir da nulidade decorreu da 

inobservância do prazo.

Como descrito, o edital deve ser publicado no órgão oficial e em jornal de 

grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência 

mínima de quinze dias.

Como o edital foi publicado em 02/03/2016 e que caracteriza prazo de 

treze dias de antecedência da assembleia, resta evidenciado o 

descumprimento do prazo estipulado pela lei de regência.

É dever do magistrado analisar se a empresa recuperanda preenche os 

requisitos legais para fazer jus ao benefício, bem como se as formalidades 

estatuídas pela nova lei estão sendo observadas.

Destarte, como já salientado, o requisito indispensável à validade da 

assembléia geral de credores (art. 36, caput, da Lei n° 11.101/2005) não 

foi rigorosamente atendido.

Diante de tal quadro, verificando o vício de forma insanável – o 

desrespeito à antecedência mínima de quinze dias exigida para a 

publicação do edital da assembléia de credores, nos órgãos de imprensa 

oficial e privada, impõe-se a declaração da nulidade da assembléia de 

credores que deliberou acerca do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA – 

DECISÃO QUE CONCEDE A O BENEFÍCIO E HOMOLOGA O PLANO 

APRESENTADO PELA DEVEDORA COM AS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS 

E APROVADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – CREDOR 

PRIVILEGIADO QUE APONTA VÍCIO DE FORMA NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO DA ASSEMBLÉIA DE CREDORES – PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 DIAS NOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA OFICIAL 

E JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA SEDE E FILIAIS DA EMPRESA 

RECUPERANDA – EXEGESE DO ART. 36, CAPUT, DA LEI N° 11.101/2005 – 

REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS – INOBSERVÂNCIA DO 

PRAZO E FORMA PRESCRITA EM LEI – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DA 

ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES QUE DELIBERA SOBRE O PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NECESSIDADE DE REPETIÇÃO 

DOS ATOS – DECISÃO CASSADA - DEMAIS TÓPICOS DO RECURSO 

PREJUDICADOS - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 36, caput, da Lei n° 11.101/2005, exige a publicação do edital de 

convocação da assembléia de credores, tanto no órgão oficial como no 

jornal de circulação no local da sede da empresa recuperanda e de suas 

filiais com antecedência mínima de quinze dias.

2. O não atendimento aos requisitos cumulativos expressamente 

estabelecidos na lei especial acarreta a nulidade da assembléia de 

credores que delibera sobre o plano de recuperação judicial e de todos os 

atos subseqüentes do processo de recuperação judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 327.929-0, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE PONTA GROSSA.

 AGRAVANTE: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO 

SUL - BRDE.

AGRAVADA : WOSGRAU PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Assim, acolho o pedido de nulidade arguido às fls. 1926/1928 pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste MT 

para declarar a nulidade da assembleia geral dos credores realizada e, 

por via de conseqüência, determino a convocação de novas datas para a 

assembléia de credores para os dias 23 de outubro de 2018, às 13:30 

horas na Sala de audiência da 3ª Vara Cível, e no dia 30/10/2018, no 

mesmo horário, para a 2ª convocação.

Expeça-se edital com urgência, devendo a Recuperanda providenciar a 

publicação na imprensa oficial, sendo: Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso – IOMAT e em jornal de grande circulação local, e acaso não tenha 

previsão de publicação, em jornal de ampla circulação Estadual.

Concomitantemente, proceda a escrivania a publicação do edital no DJE.

No que tange a discussão sobre cobranças antecipadas realizada por 

alguns Credores, nos exatos termos do despacho de fls. 1939 tal questão 

será objeto de análise e discussão no autuado em apenso sob nº 

913-.88.2017.811.0006 – código 212044. Desde já ressalto que nesta data 

proferi despacho no citado autuado, nos seguintes termos:

No autuado providencie a escrivania a habilitação de todos os Credores e 

respectivos Advogados para fins de ciência e intimação de todos os atos 

lá praticados.

Determino o desentranhamento e respectiva juntada nos autos de pedido 

de providências de todas às petições subsequentes que tenham por 

objeto análise sobre incidência ou não de descontos, sendo: 1942/1965, 

1970, 1983/2012 e 2047/2049.

Defiro o pedido realizado pelo Administrador para levantamento dos 

honorários depositados, pendentes e vinculados na conta única (fls. 

2014).

Cumpra-se com urgência.

Intimem-se.

 Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 10349-13.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR GARGNIN STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CRISPIM RODRIGUES RIBEIRO, 

RONDON GARCIA & SANTOS GARCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA

PROCESSO N. 10349-13.2013.8.11.0006 – CÓDIGO N. 162559

DEVEDOR: EDEMAR GARGNIN STEFANELLO

Visto, etc.;

Trata-se de Procedimento de Cobrança Administrativa em tramitação na 

Central de Arrecadação da Comarca de Cáceres/MT em face de EDEMAR 

GARGNIN STEFANELLO em virtude de condenação proferida na sentença 

de fls. 67.

O Devedor juntou pedido às fls 81 pleiteando pelo parcelamento do valor 

devido.

É o breve relatório.

O parcelamento de custas encontra-se previsto no art. 486, §§ 6º e 7º, 

sendo que o juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 O valor devido pelo Requerente, conforme consta no Mandado de fls. 78 

é de R$650,85 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), 

sendo que da análise do caso concreto, afere-se a possibilidade de 

parcelamento em três vezes. Isto pois, o Requerente apesar de alegar não 

possuir condições de arcar com o pagamento em uma única parcela, 

possui advogado constituído e não demonstrou a incapacidade financeira, 

não tendo sequer juntado aos autos declaração de hipossufiicência.

Ante o exposto, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido autorizando-se o 

parcelamento do valor devido em três parcelas, a contar do mês de 

setembro de 2018.

Considerando o teor do Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux, comunique-se 

o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para registro e emissão 

das guias.

Intime-se o Requerente, via Dje.

Publique-se. Cumpra-se.

Cáceres, 23 de agosto de 2018.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do Foro

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 94 de 713



Processo Número: 1002617-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (IMPETRANTE)

ANDERSON CARDOSO DE MELLO (IMPETRANTE)

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

GILBERTO JOSE DA COSTA (IMPETRANTE)

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (IMPETRANTE)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES/MT 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Vieram aos autos os impetrantes ANA LÚCIA CARDUCCI 

GOUVÊA MANCUSO, ANDERSON CARDOSO DE MELLO, ELEN SANTOS 

ALVES DA SILVA, GILBERTO JOSÉ DA COSTA, HERBERT YURI 

FIGUEIREDO REZENDE, MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO, e ROBERTO 

CARLOS FERREIRA MENDES para informar o não cumprimento da liminar 

concedida nos autos e requerer a aplicação de multa diária pelo seu 

descumprimento no valor de R$10.000,00(dez mil reais). (ID 14482864) Ao 

que se depreende dos autos, a autoridade coatora, muito embora tenha 

requerido a dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial supra, 

até a presente data não cumpriu a liminar. Passados mais de 02(dois) 

meses da decisão concessiva da tutela liminar (19/06/2018), as 

autoridades coatoras permanecem inertes. Mencione-se que o Tribunal de 

Justiça, através do Desembargador Relator José Zuquim Nogueira, no bojo 

do Agravo de Instrumento n.º 1007656-1.2018.8.11.0000 indeferiu o 

pedido liminar aforado pelos agravantes Francis Maris Cruz e Luiz 

Fernando Bertaglia da Silva, mantendo incólume a decisão liminar 

concedida no feito. Ademais, os honorários advocatícios, decorrentes ou 

não de sucumbência, constituem verba de natureza alimentar, o que 

revela a urgência e gravidade da mora verificada. Diga-se, por oportuno, 

que o descumprimento de decisões judiciais é inadmissível, especialmente 

de forma reiterada, no Estado democrático de direito, porquanto além de 

ferir a autonomia e independência do Poder Judiciário faz tabula rasa do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição enfaticamente contido no art. 5.º, 

item XXXV da Constituição de República Federativa do Brasil e faz letra 

morta do art. 35, item I da mesma Carta Magna. Neste sentido, há decisão 

do E. TJ-MT apontando que o não cumprimento doloso de ordem judicial 

configura ato de improbidade administrativa: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – 

DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS – CONFIGURAÇÃO DE ATO DE 

IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

– ART. 11, II, DA LEI N.º 8.429/92 – SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO – 

COMINAÇÃO DAS PENAS DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER 

PÚBLICO E DE MULTA CIVIL – SANÇÕES ADEQUADAS E RAZOÁVEIS AO 

CASO CONCRETO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O descumprimento de decisões judiciais é 

inadmissível no Estado democrático de direito, porquanto além de ferir a 

autonomia e independência do Poder Judiciário e o princípio republicano, 

viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa e ocasiona 

flagrante prejuízo às partes favorecidas pelas decisões, impondo um 

enorme desgaste à imagem do Poder Judiciário, tendo em vista o 

descrédito gerado junto à sociedade. 2. Para a configuração do ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a 

Administração Pública exige o legislador, no art. 11, da Lei n.º 8.429/92, 

que a conduta do agente público seja dolosa. Esse dolo, entretanto, não é 

o específico, mas o genérico ou eventual, o qual se configura com o 

simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com 

vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as 

normas legais e o patrimônio público. 3. Fixadas essas premissas, praticas 

o ato de improbidade censurado no art. 11, II, da Lei n.º 8.429/92 o agente 

público que, regularmente intimado, voluntariamente deixa de cumprir as 

ordens emanadas da autoridade judiciária ou de apresentar justificativa 

fundamentada da impossibilidade de fazê-lo. 4. Tendo as sanções 

aplicadas aos agentes públicos observado a gravidade do ato pratica e a 

extensão do dano causado ao patrimônio público imaterial, bem como os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório 

da ação de improbidade administrativa, não há falar-se em excesso na 

sua cominação pelo juízo a quo, pois adequadas aos critérios 

estabelecidos no art. 12, parágrafo único da Lei n.º 8.429/92. (Ap. 

60583/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido: (a) DETERMINAR às autoridades 

coatoras que comprovem nos autos o cumprimento da liminar, no prazo de 

72 (setenta e duas) horas; (b) Tendo em vista a recalcitrância do Município 

de Cáceres em cumprir as ordens emanadas deste Juízo da Fazenda 

Pública, havendo contra o Prefeito Municipal de Cáceres inclusive Ação 

Civil Pública de Improbidade Administrativa pelo mesmo motivo 

(descumprimento reiterado de ordem judicial), Processo n.º 

1000679-1000679.2016.8111.0006, comino, na condição de sanção em 

caso de novo descumprimento, afastamento imediato do Secretário de 

Administração, além da apuração de crime de desobediência e de ato de 

improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal e Secretário 

de Administração, além de intervenção no ente municipal; (c) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 29 de agosto de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95458 Nr: 525-35.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIC REI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, WEUDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95458 §!*W[¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 525-35.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): SIC REI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA e KEILA CRISTINA DOS SANTOS e WEUDES DOS SANTOS

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): KEILA CRISTINA DOS SANTOS; 

69991375104 EXECUTADOS(AS): SIC REI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 01275.590/0001-28

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.236,93

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

200911347, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas
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 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143903 Nr: 1831-68.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

143903 §!/H$¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1831-68.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): FRANCISCA HELENA BARBOSA 

MAIA, 85530301134

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.116,95

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 1842, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues B. de S. Ribeiro, técnica 

judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156174 Nr: 3791-25.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE LUZIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

156174 §!0^k¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3791-25.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): SIRLENE LUZIA DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Executados(as): Sirlene Luzia de Oliveira, Cpf: 

95741259120, Rg: 1444137-3 SP MT Filiação: Gersino Pedro de Oliveira e 

Cleusa Bento da Silva Oliveira, data de nascimento: 13/12/1980, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), estudante,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.032,00

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida, bem como INTIMAÇÃO da 

parte executada acerca das RESTRIÇÕES realizadas via BACENJUD E 

RENAJUD (fls. 32 e 34).

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20132332, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 182363 Nr: 3696-24.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.TSUYOSHI NOHAMA, PEDRO TSUYOSHI 

NOHAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

182363 §!38`¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3696-24.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): P.TSUYOSHI NOHAMA e PEDRO TSUYOSHI NOHAMA

CITANDO(A, S): Executados(as): P.TSUYOSHI NOHAMA, 

00863681000111; Executados(as): Pedro TSUYOSHI NOHAMA, 

23301767915

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 120.005,10

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

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

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

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

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

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20147865, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139693 Nr: 9315-71.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA MARIA DOS SANTOS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

139693 §!.£~¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9315-71.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): LUISA MARIA DOS SANTOS AQUINO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): LUISA MARIA DOS SANTOS AQUINO, 

CPF 915.700.931-72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.768,23

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CACERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 800, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues B. de S. Ribeiro, técnica 

judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146225 Nr: 4417-78.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

146225 §!/_:¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4417-78.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): JOÃO DE JESUS

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): JOÃO DE JESUS, CPF 

631.843.971-49

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.209,90

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20121578, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97344 Nr: 2412-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, 

ALEXANDRE SEVERINO, NEUSA SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97344 §!*jM¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2412-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME e 

ALEXANDRE SEVERINO e NEUSA SEVERINO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES 
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LTDA-ME, CNPJ: 00945210000152

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.951,20

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20097249, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97789 Nr: 2859-42.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A SILVA PERFUMES - ME, SIMONE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97789 §!*nz¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2859-42.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): S A SILVA PERFUMES - ME e SIMONE APARECIDA DA 

SILVA

CITANDO(A, S): S A Silva Perfumes - Me, CNPJ: 

02584385000107Inscrição Estadual: 51101115182, brasileiro(a), e Simone 

Aparecida da Silva, CPF: 88675181191, Rg: 1281058-4 SSP MT Filiação: 

Maria Aparecida da Silva, data de nascimento: 27/03/1979, brasileiro(a), 

natural de São José dos Quatro Marco-MT, convivente, empresária

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 21.657,80

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20098304, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues B. de S. Ribeiro, técnica 

judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 2391-10.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO BATISTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

144447 §!/MP¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2391-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): RONILDO BATISTA CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): RONILDO BATISTA CARVALHO, CPF: 

95001700191

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.012,37

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 1901/2011, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153094 Nr: 339-07.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GRACIANO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

153094 §!0?¡¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 339-07.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): JOÃO CARLOS GRACIANO DE PAIVA

CITANDO(A, S): Executados(as): João Carlos Graciano de Paiva, Cpf: 

42939739153, Rg: 0560333-1 SJ MT Filiação: João Graciano de Paiva e 

Bendita Novais de Paiva, data de nascimento: 17/03/1969, brasileiro(a), 

natural de Auriflama-SP, casado(a), produtor rural

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.571,01

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 201211163 

, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97429 Nr: 2497-40.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MIRANDA DUARTE, A M DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97429 §!*k>¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2497-40.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ANDRÉIA MIRANDA DUARTE e A M DUARTE

CITANDO(A, S)/INTIMANDO: Executados(as): Andréia Miranda Duarte, 

CPF: 88195449115, RG: 1159048-3 SSP MT Filiação: Manoel Cassemiro 

Duarte e Anisia Miranda Duarte, data de nascimento: 03/10/1977, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, E A. M. DUARTE, CNPJ 

028380260001-39

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.741,10

FINALIDADES: 1. CITAÇÃO do(s) somente da Executados(as): Andréia 

Miranda Duarte, CPF: 88195449115, RG: 1159048-3 SSP MT Filiação: 

Manoel Cassemiro Duarte e Anisia Miranda Duarte, data de nascimento: 

03/10/1977, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

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

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. 2. INTIMAÇÃO de todos os(as) executado(s) 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido para, QUE 

FIQUEM CIENTES DAS PENHORAS REALIZADAS NOS AUTOS, VALORES 

E VEICULOS, VIA BACENJUD E RENAJUD, CONFORME DOCUMENTOS DE 

FLS.57/58 E, QUERENDO OPONHAM EMBARGOS À PENHORA, NO PRAZO 

DE 30 (TRINTA) DIAS.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº20096072 , que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164978 Nr: 2084-85.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

164978 §!1Ro¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2084-85.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA, 

010.150.571-01

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.467,70

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

2014620, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.
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 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97412 Nr: 2480-04.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CAIXETA DE SOUZA, ANAHIR 

CAIXETA DE SOUZA, ART DENTAL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97412 §!*k-¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2480-04.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): RENATO CAIXETA DE SOUZA e ANAHIR CAIXETA DE 

SOUZA e ART DENTAL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): ANAHIR CAIXETA DE SOUZA, CPF: 

03853492622

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 62.019,90

FINALIDADE: 1. CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. 2. a) INTIMAÇÃO da 

penhora realizada nos autos, via RENAJUD (FLS. 60), à parte devedora. b) 

CIENTIFICAÇÃO da parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados da juntada da intimação da penhora.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20094675, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83234 Nr: 9700-24.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÕES ALEM & BENINCA LTDA, PAULO 

SERGIO SIMÕES ALEM, ARLETE BRAGA BENINCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

83234 §!)AC¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9700-24.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): SIMÕES ALEM & BENINCA LTDA e PAULO SERGIO 

SIMÕES ALEM e ARLETE BRAGA BENINCA

CITANDO(A, S): Executados(as): ARLETE BRAGA BENINCA, CPF: 

63256410197 E Executados(as): PAULO SERGIO SIMÕES ALEM, CPF: 

53617835104 E Executados(as): SIMÕES ALEM & BENINCA LTDA, CNPJ: 

02991866000137

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 40,10

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20083362, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154871 Nr: 2349-24.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINK, 

ALMIR JOÃO FOCKINK, TANIA MARA DA SILVA A FOCKINK E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

154871 §!0Qh¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2349-24.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINK e ALMIR 

JOÃO FOCKINK e TANIA MARA DA SILVA A FOCKINK E CIA LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): ALMIR JOÃO FOCKINK, CPF: 

28445040006, RG: 115374 SSP MS

 Executados(as): TANIA MARA DA SILVA A FOCKINK E CIA LTDA, CNPJ: 
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03870351000141,

 Executados(as): TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINK, CPF: 

29855195191, RG: 001153786 SSP MS Filiação: Waldemar Inacio Azevedo 

e Oneida Silva de Azevedo, brasileiro(a), casado(a), empresária,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.711,00

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20121932 que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97342 Nr: 2410-84.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, 

NEUSA SEVERINO, ALEXANDRE SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97342 §!*jK¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2410-84.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME e NEUSA 

SEVERINO e ALEXANDRE SEVERINO

CITANDO(A, S): N. A. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 

00945210000152 E NEUSA SEVERINO, CPF: 36796956915

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.983,90

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20094971, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140912 Nr: 10570-64.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS CACERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

140912 §!/*-¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10570-64.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): COMERCIAL DE TECIDOS CACERES LTDA

CITANDO(A, S): COMERCIAL DE TECIDOS CACERES LTDA, CNPJ: 

03677381000136

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.215,49

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CACERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s),com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

1434/2011, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84326 Nr: 10728-27.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

84326 §!)L;¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10728-27.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

CITANDO(A, S): Executados(as): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC, CNPJ: 01367580000112Inscrição 

Estadual: 13.060.945-08

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 64.205,29

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal 

proposta pela Fazenda Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor 

do(s) Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA nº 747/2008, que pretende a satisfação da dívida, acima 

descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147597 Nr: 5959-34.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

147597 §!/l¤¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5959-34.2012.811.0006

 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: : JOÃO BATISTA DA CRUZ, CPF: 88133699134

CITANDO(A, S): JOÃO BATISTA DA CRUZ, CPF: 88133699134

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.184,74

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20126957, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93320 Nr: 8356-71.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95538 §!*XG¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 605-96.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME e 

ERNESTO PEREIRA LEITE e FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS e 

JULIANA CLAUDIA DE SOUZA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 03950584000154,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.295,60

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 200911710, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

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

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000
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Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93320 Nr: 8356-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

93320 §!*B5¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8356-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): CARLOS DA COSTA FILHO

CITANDO(A, S): Executados(as): CARLOS DA COSTA FILHO, CPF não 

informado nos autos

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.277,47

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 111/2009, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147597 Nr: 5959-34.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

147597 §!/l¤¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5959-34.2012.811.0006

 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: : JOÃO BATISTA DA CRUZ, CPF: 88133699134

CITANDO(A, S): JOÃO BATISTA DA CRUZ, CPF: 88133699134

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.184,74

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20126957, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95663 Nr: 730-64.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA, I. L. 

GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95663 §!*Y`¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 730-64.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA e I. L. GOMES DE 

ARRUDA

CITANDO(A, S): Executados(as): I. L. Gomes de Arruda, CNPJ: 

04114883000111Inscrição Estadual: 131977962, E Executados(as): Iwana 

Luiza Gomes de Arruda, Cpf: 78558131104, Rg: 904 400 SSP MT Filiação: 

Margarido Masson e Ana Maria Rodrigues Masson, data de nascimento: 

30/12/1975, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciante

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 15.746,70

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N.20099305, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 
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Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95538 Nr: 605-96.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME, 

ERNESTO PEREIRA LEITE, FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS, JULIANA 

CLAUDIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95538 §!*XG¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 605-96.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME e 

ERNESTO PEREIRA LEITE e FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS e 

JULIANA CLAUDIA DE SOUZA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 03950584000154,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.295,60

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 200911710, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158313 Nr: 6048-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra ILTON MARTINS DE SOUZA na qual 

há informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa 

(fls. 43/46).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97412 Nr: 2480-04.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CAIXETA DE SOUZA, ANAHIR 

CAIXETA DE SOUZA, ART DENTAL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97412 §!*k-¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2480-04.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): RENATO CAIXETA DE SOUZA e ANAHIR CAIXETA DE 

SOUZA e ART DENTAL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): ANAHIR CAIXETA DE SOUZA, CPF: 

03853492622

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 62.019,90

FINALIDADE: 1. CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. 2. a) INTIMAÇÃO da 

penhora realizada nos autos, via RENAJUD (FLS. 60), à parte devedora. b) 

CIENTIFICAÇÃO da parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados da juntada da intimação da penhora.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20094675, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165393 Nr: 2465-93.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERSILIANO DA SILVA MURTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a empresa a LACIC 

– Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro 

Oeste LTDA, através de seus advogados, via DJE/MT, para que se 

manifeste sobre o documento de fls. 215/221, no prazo de 10(dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178474 Nr: 1316-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, DANIEL ABUTAKKA DE MORAES, ANTONIA CONCEIÇÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

178474 §!2uk¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1316-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO (A, S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA - ME e 

DANIEL ABUTAKKA DE MORAES e ANTONIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CITANDO (A, S): EXECUTADOS (AS): ABUTAKKA DE MORAES & 

CARVALHO LTDA - ME, CNPJ 01.105.135/0001-84.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.528,52

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da execução fiscal proposta pela Fazendo 

Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do requerido Abutakka de 

Moraes & Carvalho Ltda - Me, visando a cobrança da CDA 2015873 no 

total de R$17.528,52

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado (a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150353 Nr: 9099-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

150353 §!0$V¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9099-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS

CITANDO(A, S): Executados(as): OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS, CPF: 

66039533820, RG: 4.699.001-X SSP SP Filiação: Ataides Antonio dos 

Santos e Olympia Maria de São José, data de nascimento: 15/10/1944,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.979,50

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 201210453, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18353 Nr: 2896-84.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE SAUDE SANTA LÚCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante equívoco, revogo o despacho de fls. 98.

Reoportunizo a parte Exequente manifestar sobre os termos da petição e 

documentos de fls. 79/85.

No mesmo prazo, deverá a parte Exequente esclarer qual a natureza da 

dívida tributária objeto da lide.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134455 Nr: 3468-88.2011.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Manifeste o Requerido e o Ministério Público sobre os documentos de fls. 

476/491, em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 66127 Nr: 3613-86.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EUDES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, RAFAELA 

EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc ...

Estando a obrigação satisfeita, julgo extinto estes autos nos termos do art. 

924, inciso II do CPC.

Sem custas.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58045 Nr: 4400-52.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, EUGENIO FLORENTINO 

MUNIZ, ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS, ODILZA RAMOS DA SILVA, 

O. R. DA SILVA TRANSPORTES - ME, CARLOS AMILTON DUARTE 

CORDEIRO, MARIA JOSÉ SERRÃO, DANIEL DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370-MT, 

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, LUIZ ALBERTO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Evidencia-se que nas manifestações das partes, foi protestado 

genericamente pela produção de provas para evitar efeitos preclusivos, 

porém, no transcurso do processo, têm as mesmas melhores condições 

de verificar aquelas que realmente lhes interessam para atestar em Juízo 

o que entendem ser de fato o seu direito.

Dessa maneira, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, indicando com objetividade a 

finalidade das mesmas em relação aos pedidos que respectivamente 

sustentaram na lide.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado pela 

Senhora Gestora Judicial, voltem-me conclusos para saneamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 83749 Nr: 10193-98.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de Gratuidade de Justiça pleiteado 

pelo Requerente. No entanto, com esteio no art. 486, §§ 6º e 7º, 

DEFERE-SE o PARCELAMENTO do valor cobrado, devendo o Requerente 

proceder o recolhimento do valor em três parcelas.Considerando o teor do 

Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux, comunique-se o Departamento de 

Controle e Arrecadação (DCA) para registro e emissão das 

guias.Intime-se o Requerente, via Dje.Publique-se.Cumpra-se.Cáceres, 23 

de agosto de 2018.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRAJuíza de Direito 

Diretora do Foro

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA CRUZ LOPES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DELUQUI E FARIA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VELASCO POCHE (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SUELLEN SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))
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NADINE SOUZA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 22/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELCY FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOACI ISIDORIO ARDAIA DO COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 23/10/2018 

Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006077-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FRANCO SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006211-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HERMELINDA GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 23/10/2018 

Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA MESSIAS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANTONINI FRANCO (REQUERENTE)

HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002618-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLA MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002769-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE IVO DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 23/10/2018 

Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARINA PERES DA SILVA SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 23/10/2018 

Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANACONDA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15075451 e 15075464, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

1507652 e 15076535, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004128-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

REGINA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 376,85
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007386-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD LUIZ MACHADO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 23/10/2018 

Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROGGIA SOLDERA FERREIRA (REQUERENTE)

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COBRANCAS S/S LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15080634 e 15080658, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA CAPITAL COBRANÇAS NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012184-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 23/10/2018 

Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA CONCEICAO PEREIRA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MATUCARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 376,85

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

RODINEIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15082688 e 15082707, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES APARECIDA FIM (REQUERENTE)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMMANUEL MARIANO HENRIQUE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 24/10/2018 

Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

JOVANIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 17/10/2018 17:00 horas (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO VARGAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007060-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ELZA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007060-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELZA BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Considerando que a 

parte requerente informa que o requerido não cumpriu com a decisão que 

concedeu a tutela de urgência, intime-e a parte promovida para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o cumprimento da decisão de 

id. 10792212. Em caso de descumprimento, majora-se a multa para o valor 

de R$ 200, 00 (duzentos reais), até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013119-08.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECON S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013119-08.2011.8.11.0006. REQUERENTE: LUCI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BRASIL TELECON S/A Vistos, etc. Proceda a secretaria com 

a retificação da capa dos autos, fazendo-se constar como cumprimento 

de sentença. Considerando que decorreu o prazo da suspensão das 

ações e execuções movidas em desfavor da executada já decorreu, 

intime-se a mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento da dívida exequenda, nos termos do art. 523 do CPC. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012031-32.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS E INFORMATICA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012031-32.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA REQUERIDO: CAPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME Vistos, etc. Expeça-se Carta 

Precatória à Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de intimar a requerida 

da sentença prolatada, no endereço declinado no id. 3287648. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-19.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

ODAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010249-19.2013.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014536-30.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON VALERIO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

CICERO NOBRE CASTELLO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8014536-30.2010.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON VALERIO NEVES 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Tendo em vista o 

provimento do recurso inominado, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte requerida. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012335-60.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GONCALINA CONCEICAO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012335-60.2013.8.11.0006. REQUERENTE: GONCALINA CONCEICAO 

NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando 

que o prazo para suspensão das ações e execuções em desfavor da 

requerida cessou, intimem-se as partes acerca da sentença de id. 

2570030. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011315-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BASSI SALDANHA (REQUERENTE)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011315-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO BASSI SALDANHA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, nos 
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termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-81.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS (ADVOGADO(A))

MARIA EUCARIS DA CRUZ PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011728-81.2012.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA EUCARIS DA CRUZ 

PINHEIRO LEITE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da 

dívida exequenda, nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 

30 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS (ADVOGADO(A))

HERBERT DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

HERBERT DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ERIKA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010628-28.2011.8.11.0006. REQUERENTE: HERBERT DA SILVA REZENDE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Considerando o depósito voluntário, 

intime-se a parte exequente a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011807-55.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

VALDINACIO JOSE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

NATHALIE LIMA LOBO NESPOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 24/10/2018 

Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15087216, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OZIEL NERES DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15088232 e 15088248, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-47.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 24/10/2018 

Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 24/10/2018 

Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002822-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor (a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO RONDON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 24/10/2018 

Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005338-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Data: 24/10/2018 

Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) 

cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EUDICEIA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15090394 e 15090400, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EUDICEIA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15090908, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000275-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA YASMIM SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000275-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAYARA YASMIM SILVA 

GUIMARAES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, 

etc. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove sua atual hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do 

recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 226555 Nr: 11820-25.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL MARCELINO DE SOUZA JUNIOR, 

ULISSES ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES

 intimo o dr WENDEL WESLEY MATOS LUDWIG para no prazo de 5 dias 

retirar a certidão de atividade juridica, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010916-05.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

LUZIA DE FATIMA XAVIER DE REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUGUSTO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010916-05.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: LUZIA DE FATIMA XAVIER DE 

REZENDE EXECUTADO: MARCIA AUGUSTO 1 – Compulsando o processo, 

verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém não 

procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens 

nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002047-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE ROSA ALDA CRUZ 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de demanda em que o juízo inicialmente havia postergado a análise da 

tutela de urgência para momento após a formação do contraditório, visto 

haver a necessidade de colheita de outros elementos para a formação de 

convicção, notadamente por inexistir no processo demonstração cabal da 

quitação alegada. Todavia, em reiteradas petições a parte autora requer a 

apreciação da tutela de urgência, o que se passa a fazer neste momento, 

visando assegurar o direito a resposta estatal pela parte. Alega a 

requerente que efetuou um financiamento junto ao requerido no ano de 

2012, tendo seu nome inscrito no rol de inadimplentes de forma indevida 

em 2015, motivo pelo qual ingressou com Ação de Inexistência de Débito 

(8010548-25.2015.8.11.0006), tendo sido julgada procedente. Aduz 

também que, ao vender um veículo (objeto do financiamento) para terceiro, 

não pôde transferir para o nome do comprador pois havia restrição de 

alienação fiduciária. Ao entrar em contato com a requerida, foi informado 

que o financiamento ainda não havia sido adimplido, motivo pelo qual 

informou que o débito já havia sido declarado inexistente em sede de 

sentença nos autos acima informados. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a retirada do gravame de 

alienação fiduciária do veículo em questão. Despacho postergando análise 

do pedido após a contestação, conforme id. 13067694. Pedido de 

reconsideração de id. 14194789, ao qual foi indeferido no id. 14418269. 

Novo pedido reconsideratório de id. 14864558, novamente indeferido no id. 

14678007. Mais um pedido de revisão de id. 15014565. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de indeferimento da medida. Dos autos, não há documentos 

indicadores da verossimilhança das alegações da requerente, pois, 

analisando os autos 8010548-25.2015.8.11.0006, verifica-se que, na 

petição inicial de id. 2658614, a requerente menciona somente a inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito referente aos meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, bem como ao final da exordial, 

não pediu a declaração de inexistência do débito, mas tão somente danos 

morais, ao qual foi julgada procedente, condenando a requerida em 

pagamento relativo ao dano moral, nada sendo mencionado sobre a 

existência ou não do débito. De relevo notar que o dispositivo da sentença 

utilizada como principal elemento probatório nada menciona acerca da 

inexistência dos débitos, limitando-se a condenar a parte adversa ao 

pagamento de danos morais. Nesse quadro, verifica-se que a requerente 

não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da quitação 

sustentada. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, não é possível o deferimento da tutela pretendida. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFERE-SE A 

TUTELA DE URGÊNCIA, com base na fundamentação supra; Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da requerente, devendo o 

requerido apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial; d) Requerido já citado, tendo em vista a habilitação de seu patrono 

nos autos; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como 

da audiência de conciliação designada para o dia 25/09/2018, às 

13h00min; f) Cumpram-se as demais determinações já lançadas no 

processo. Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004974-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004974-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA., GRF 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que adquiriu junto a requerida GRF COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, na cidade de Brasília/DF, uma motocicleta, sendo dado 02 (dois) 

anos de garantia contra defeitos de fabricação. Aduz ainda que, com 

menos de 10.000 km (dez mil quilômetros) rodados, começou a apresentar 

sons estranhos. Diz que seguindo orientação de funcionário da requerida 

e em razão de não haver concessionária no Estado de Mato Grosso 

(havendo somente em Brasília/DF e Goiânia/GO), procurou serviço 

mecânico desta urbe. Em seguida, fala que com a remoção do veículo até 

a concessionária, a montadora TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA 

informou que as reparações não estariam cobertas pela garantia, tendo 

em vista que a revisão não foi feita na concessionária, bem como a 

motocicleta foi manuseada por profissional não autorizado. Diante disto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que as 

requeridas efetuem o conserto do veículo, dentro dos termos da garantia. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o 

pedido de tutela de urgência confunde-se com o mérito, sendo que o seu 

deferimento causaria julgamento antecipado de mérito, não se aplicando 

neste caso, por não haver preenchimento dos requisitos do art. 355 do 

CPC. Ademais, o próprio autor afirmou a utilização de material (óleo para 

motor) sem a chancela da fábrica, o que, em tese, poderia ocasionar a 

perda da garantia conforme informado pela requerida. O pedido liminar, no 

sentido de obter providência judicial para obrigar a realização dos reparos 

independentemente de cobrança representa esgotamento do bem da vida 

pretendido ao final do processo, o que somente se admite em casos de 

tutela de evidência e de forma excepcional, o que não é o caso. Diante 

desse quadro, vislumbra-se a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, em caso de concessão, não devendo a medida ser deferida, 

nos termos do art. 300, § 3°, do CPC. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) INDEFERIR O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, com base no exposto acima; c) Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, devendo as 

requeridas apresentarem prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial; d) Citem-se as partes requeridas, nos termos e forma legais; e) 

Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como da audiência 

de conciliação designada. f) Cumpra-se. Cáceres/MT, 30 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002619-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002619-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SADRAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em suma, alega o requerente 

que contratou perante a requerida plano telefônico, tendo sido cobrado 

por esta valor diverso do pactuado, sob a alegação de que o autor 

excedeu o disposto na franquia. Aduz ainda que as partes compuseram 

acordo, ao qual fora paga em 03.04.2018, porém a requerida manteve seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência que a requerida retire o nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de indeferimento da medida. 

Compulsando os autos, verifica-se que não consta o contrato pactuado 

entre as partes, não podendo-se evidenciar se o contrato negativado é o 

referente ao objeto em questão, sendo o indeferimento do pleito a medida 

que se impõe. Diante do exposto, indefere-se o pedido de tutela de 

urgência pretendido. Intimem-se as partes acerca da audiência agendada, 

bem como desta decisão. Cite-se a requerida, na forma e moldes legais. 

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Cumpra-se. Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002620-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SADRAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Alega o requerente que 

que em 14/04/2012 celebrou com a requerida contrato de financiamento 

000049024989, para compra do automóvel marca Volkswagen, modelo 

Gol, ano 2001/202, placa DGB 4206, cor branca, CHASSI 

9BWCA05X42T041559. O veículo pertencia a pessoa de Clarice Bossolani 

e, concluído o financiamento, foi assinado o recibo. O requerente, ao 

dirigir-se perante o DETRAN para retirada do documento do veículo em seu 

nome, pois a requerida redigiu a Cédula de Crédito Bancário com o número 

do chassi errado, sendo impossível desta feita conseguir tal pretensão. 

Aduz ainda que tentou por várias vezes resolver administrativamente, 

porém sem sucesso. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede 

de tutela de urgência a transferência do veículo marca Volkswagen, 

modelo Gol, ano 2001/202, placa DGB 4206, cor branca, CHASSI 

9BWCA05X42T041559, para seu nome. É o breve relato. Passa-se a 

decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento parcial da medida. Dos autos, há documentos 

indicadores da verossimilhança das alegações do requerente, conforme 

se depreende no extrato do DETRAN de id. 13652263, bem como na 
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declaração de quitação do financiamento de id. 13652253, ao qual se 

comprova que o mesmo quitou todo o financiamento contraído. Com 

relação ao perigo na demora, este demonstra-se estampado, pois o 

requerente se vê privado de ter em sua propriedade um veículo com ao 

qual quitou. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela de urgência e 

medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL 

eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetue as medidas necessárias para retificação do chassi do veículo 

marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2001/202, placa DGB 4206, cor 

branca, devendo-se constar a numeração 9BWCA05X42T041559, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); c) Cite-se a parte requerida, nos termos e 

forma legais; d) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem 

como da audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018 às 

16h00min; e) Cumpra-se Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

CLAUDINE CASTRO FLORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010408-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINE CASTRO FLORES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010999-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA LUCIA DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010999-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARGARIDA LUCIA DOS 

SANTOS E SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010854-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO NATALICIO LAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010854-57.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO NATALICIO LAIA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

REINALDO SUEDI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011674-13.2015.8.11.0006. REQUERENTE: REINALDO SUEDI OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011096-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARILDES APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011096-50.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARILDES APARECIDA 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

MAYKON GUINTER ALBRECHT JAGNOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010361-17.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAYKON GUINTER 

ALBRECHT JAGNOW REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))
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ROZIMAR FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002124-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROZIMAR FERREIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-95.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LOPES FONSECA ROCHA (REQUERENTE)

ERICA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010867-95.2012.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA LOPES 

FONSECA ROCHA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020062-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEYTON DIAS PARRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8020062-02.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLEYTON DIAS PARRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010636-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011149-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011149-94.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LILIANE DE SOUZA MORAIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010983-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010983-62.2016.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista que a parte recorrida 

já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003045-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELOIZA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003045-38.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELOIZA MARIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002322-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROZENO RONDON (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002322-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL ROZENO RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-88.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010128-88.2013.8.11.0006. REQUERENTE: SIDNEY CANAVARROS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida, 

apesar de intimada, deixou de apresentou as contrarrazões, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DULCELENA HENRIQUE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010436-56.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DULCELENA HENRIQUE 

AZEVEDO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003898-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LETICIA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003898-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LETICIA PAULA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003272-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003272-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JESUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010518-24.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO WATANABE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSELIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012285-63.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELIA DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida, apesar de intimada, deixou de presentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 
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Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011791-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

ISADORA CRISTIANE COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011791-04.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ISADORA CRISTIANE COSTA 

FERREIRA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012473-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012473-56.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando 

que a parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011633-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011633-80.2014.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-14.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010217-14.2013.8.11.0006. REQUERENTE: REGIS APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-85.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA NEVES SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

ALTINO DE MEDEIROS FLEISCHHAUER (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EASYCOB CONSULTORIA- TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA 

COBRANCA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010070-85.2013.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA NEVES SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EASYCOB CONSULTORIA- TREINAMENTO E 

ASSESSORIA LTDA COBRANCA, OI S.A, EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida a apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 30 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002413-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PEDRO RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 
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não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001626-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIREIRA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs 

recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011188-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011188-28.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SADRAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011849-75.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUSINETE APARECIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011849-75.2013.8.11.0006. REQUERENTE: LUSINETE APARECIDA 

ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que 

a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003280-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO DA COSTA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003280-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO APARECIDO DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON DA COSTA MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010617-57.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON DA COSTA 

MARIANO REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002691-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA FELISBINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002691-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): NELSON RIBEIRO RÉU: ANA 

BEATRIZ DA SILVA FELISBINO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. O art. 3° da Lei 9.099/95 elenca os tipos 

de ações que podem tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis, 

sendo que em caso de despejo só pode ser processado por este juízo se 

for para uso próprio do requerente, conforme inciso III do referido 

dispositivo legal. No caso em tela, verifica-se que o requerente é corretor 

de imóveis, administrador do imóvel em questão, não se amoldando o caso 

ao permissivo legal para o trâmite perante o Juizado Especial. Isto posto, 
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extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da 

Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o requerente. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 181918 Nr: 3462-42.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o denunciado 

JONAS ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, nascido aos 08/11/1955, 

natural de Mantenópolis/ES, filho de Ataides Alves de Oliveira e Maria 

Margarida de Moura, residente na Rua Santos Dumont, nº. 3063, 

Presidente Médice/RO, das condutas impostas nos artigos 180 e 311, 

ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Preclusa a via recursal, determino a devolução da fiança, 

nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal.Transitado em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, procedendo-se à baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233509 Nr: 3434-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CHAVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DRª RENATA GONÇALVES 

DA CONCEIÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207009 Nr: 7988-18.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL BRAGA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8510

 Vistos etc,

Determino que seja certificado pelo Sr. Gestor Judicial acerca da 

existência de Ação Penal referente aos presentes autos, bem como se há 

em andamento algum pedido de restituição do bem, objeto do pedido de fl. 

42.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233509 Nr: 3434-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CHAVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

 Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no artigo 

395, do mesmo código processual, RECEBO A DENÚNCIA em relação ao 

delito descrito no artigo 180, §1º, do Código Penal, nos termos do artigo 

625 da CNGC/MT, dando o acusado como incurso nas sanções nela 

imputadas.

CITE-SE o réu, nos termos do artigo 396, do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, atuante 

nesta Vara, para patrocinar sua defesa.

Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.

Defiro o item “a” da cota ministerial de fl. 38.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207009 Nr: 7988-18.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL BRAGA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8510

 Em análise aos autos verifico que não existe previsão legal, para o 

deferimento do acautelamento ora pretendido. Além disso, o crime em 

questão não está elencado entre os crimes que autorizam o cautelamento 

de veículo, sendo vejamos o que diz o artigo 243, parágrafo único, da 

Constituição Federal:“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido 

em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será 

confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal 

especializados no tratamento e recuperação de viciados e no 

aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, 

prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.”Na 

mesma senda, o artigo 61 da Lei nº 11.343/06, prevê a possibilidade do 

uso dos bens apreendidos em caso de interesse público ou social, in 

verbis:“Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos 

e comprovado o interesse público ou social, ressalvado o disposto no art. 

62 desta Lei, mediante autorização do juízo competente, ouvido o 

Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderão 

ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção 

do uso indevido, na atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas 

atividades.”Nesta seara de raciocínio, verifica-se que o presente pedido 

não tem embasamento legal, sendo assim, nos termos acima, não 

preenchendo o requisito legal, e sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido 

formulado pelo representante legal da Associação Filantrópica Nova 

Vida.Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158197 Nr: 5923-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Autos n° 5923-55.2013.811.0006 – Cód. 158197

Vistos em correição.

Ante a manifestação de fls. 782, determino que se intime o recuperando 

para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. 
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Defensor Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus 

interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237742 Nr: 6450-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Processo nº 8232-44.2016.811.0006 – Cód. 207399

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Analisando os autos verifico que o acusado não apresentou preliminares 

em sua resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar 

sobre o mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem como, apenas 

nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação ao acusado Diego Henrique Costa Silva.

Designo o dia 18/09/2018, às 15h40min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório da acusada.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado de seu advogado.

Notifique-se o M. P e intime-se o advogado do acusado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236628 Nr: 5658-77.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Processo nº 9028-06.2014.811.0006 - Cód. 173737

Vistos em correição.

Aguarde-se o desfecho do PAD.

Ciência a Defesa quanto a instauração do Procedimento Administrativo 

Disciplinar.

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, sem o envio do mesmo a este 

Juízo, deverá o Sr. gestor oficiar à Cadeia Pública solicitando o 

encaminhamento de cópia da decisão final do PAD a este Juízo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158378 Nr: 6116-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON PEREIRA RODRIGUES, LENILTON 

PAULA DE MELO, CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672, MICHELI EGUES DIAS - OAB:10692, ROGÉRIO 

RAMOS VARANDA JÚNIOR - OAB:13.674

 Autos n° 6116-70.2013.811.0006 – Cód. 158378

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 404, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 378 e 402.

 Vista aos apelantes para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob 

pena de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, 

ao apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215102 Nr: 3105-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON HENRIQUE CIRITELLI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Vistos em correição.

Intime-se o reeducando para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início ao 

pagamento dos dias multa fixados em seu desfavor, conforme o cálculo 

de fls. 36.

Após a intimação, não tendo o reeducando iniciado o pagamento 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Oportunamente, conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 155684 Nr: 3240-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MOISÉS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Autos n° 3240-45.2013.811.0006 – Cód. 155684 Vistos em correição. 

Com relação à progressão de regime: Verifico que o recuperando cumpriu 

o lapso temporal para receber o benefício (1/6 da pena privativa de 

liberdade imposta) em data de 05/08/2018 (cálculo de pena às fls. 580) – 

requisito objetivo, estando também presentes os requisitos subjetivos 

exigidos, visto que o reeducando encontra-se cumprindo regularmente 

com as condições de seu atual regime. Pelo exposto, promovo o 

recuperando ao regime aberto, que deverá ser cumprido sob as seguintes 

condições: 1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, 

ante a inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia 

até as 06:00 do outro; 2) Comparecer bimestralmente em Juízo e 

comunicar a sua ocupação; 3) Não mudar do território da Comarca do 

Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo; 4) Não freqüentar 

bares, boates e locais de pouca recomendação; 5) Não ingerir bebida 

alcoólica; 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de outrem. Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar 

o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em 

razão da progressão de regime que ora lhe foi concedida, explicando-as 

ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das obrigações 

determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar 

a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente 

será juntada aos autos pelo sr. gestor. Oficie-se ao Comando da Polícia 

Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome 

conhecimento sobre a situação do reeducando, consignando-se que, 

caso a mesmo seja encontrado fora de sua residência após as 22 horas e 

antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento deste e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se o reeducando da presente 

decisão. Notifique-se o i. representante do Ministério Público. Ciência à 

Defesa do apenado. Intime-se e Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217672 Nr: 5263-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 pela recuperanda através da defesa técnica, e em especial pela 

concordância expressa do Ministério Público às fls.61, acolho a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 121 de 713



justificativa da mesma.Defiro o requerimento de modificação das 

condições estabelecidas às fls.33, procedendo a desconversão da pena 

restritiva de direitos anteriormente determinada estabelecendo a 

reeducanda que cumpra com as seguintes condições do regime 

ABERTO:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante 

a inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até 

as 06:00 do outro;2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a 

sua ocupação; 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da 

execução, sem prévia autorização deste Juízo; 4) Não freqüentar bares, 

boates e locais de pouca recomendação; 5) Não ingerir bebida alcoólica; 

6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a 

alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular 

requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar 

a revogação do benefício.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar a 

recuperanda, proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em 

razão do regime que ora lhe foi concedida, explicando-as a mesma, e 

indicando que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas 

nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual regime de 

pena.Com relação aos dias-multa, poderá a recuperanda efetuar o 

pagamento de forma parcelada, devendo o recuperando ser intimado para 

iniciar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da 

presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação da 

recuperanda, consignando-se que, caso a recuperanda seja encontrada 

fora de sua residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento da mesma e encaminhá-la à Cadeia Pública. 

Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81971 Nr: 611-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geotop Contruções e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha 

Bezerrra - OAB:MT 7.709-B, Everton José Pacheco Sampaio - 

OAB:5776/MT, Luciana Amália Alves - OAB:MT 9.534, Raimundo 

Pacheco Sampaio - OAB:11397/MT

 Certifico que foi designado o dia 12 de setembro de 2018, das 08:00 as 

11:00 horas para comparecimento do solicitado no mutirão fiscal.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001036-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (REQUERENTE)

SEVERINO BADIA (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Rodrigues Alves e Outros (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001036-38.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: IVANIRZE MARTINELLO BADIA, SEVERINO BADIA 

REQUERIDO: JAIR RODRIGUES ALVES E OUTROS Vistos etc. Faculto ao 

autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar 

impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. V. B. (ADVOGADO(A))

L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES Vistos etc. 

LEANDRO MUSSI, produtor rural, qualificado na inicial, ingressou com 

pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que no ano de 2013, 

captou recursos na ordem de U$D 30 milhões, com perfil de longo prazo 

para pagamento, sendo que a cotação do dólar estava em R$ 2,12 (dois 

reais e doze centavos), e sofreu drástica mudança no ano seguinte, 

elevando-se para R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), ou seja, 

praticamente dobrando o endividamento, ficando impossível de adimplir a 

obrigação. Narra, assim, que sofreu execuções, arrestos, multas, 

vencimentos antecipados de parcelas futuras, dentre outras despesas 

que foram agravadas na safra de 2015/2016 que, por problemas 

climáticos, a produção de soja e as safrinhas de algodão e milho foram 

afetadas, gerando grande escassez dos respectivos produtos, 

elevando-se o preço de mercado e, por conseguinte, impondo um pesado 

“whashout” (recompra) dos contratos feitos de maneira antecipada que, 

somada à pouca produção decorrente da quebra, agravou ainda mais o 

seu endividamento. Sustenta, ainda, que muitos credores, se aproveitando 

da força das garantias, como alienação fiduciária, por exemplo, 

procederam à notificação da intenção de consolidação da garantia, o que, 

mais uma vez, conduziu ao pagamento de pesados juros de mora e multas 

contratuais, tendo o requerente se esforçado e conseguido pagar 

algumas operações com a promessa de novos créditos, que não foram 

disponibilizados, mesmo atendendo-se todas as exigências apresentadas 

pelo mercado financeiro, inclusive pagamento, alteração de cadastro junto 

aos órgãos reguladores, garantias, majoração dos juros contratuais etc. 

Defende, também, que nesses últimos anos, não tem conseguido sequer 

arcar com os juros de suas dívidas e muito menos fazer os investimentos 

necessários para melhorar sua produção, provocando um 

comprometimento cada vez maior do seu fluxo de caixa e resultados 

contábeis cada vez mais negativos e, consequentemente, uma posição 

patrimonial líquida cada vez menor, inexistindo mais ambiente que permita 

tomar outro caminho senão o negocial proporcionado pela Recuperação 

Judicial. Sob esses fundamentos, requer, em suma, o processamento do 

seu pedido, bem como concessão de tutela de urgência, consubstanciada 

na restituição do maquinário objeto da ação de busca, processo n. 

1003439-54.2018.811.0045, em trâmite na Comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT. Juntaram documentos necessários. É o breve relatório. Decido. 

DO REQUISITO DA LEGITIMIDADE – ART. 48 DA LEI 11.101/05 Como de 

conhecimento, o instituto da Recuperação Judicial está destinado a manter 

a atividade economicamente viável, possibilitando ao devedor, em estado 

de crise, condições de se manter no mercado, gerando emprego, renda e 

receita ao Estado para, assim, permitir-se o franco desenvolvimento de 

uma nação. Diante disso, o julgador deverá estar atento aos requisitos 

legais disciplinados pela Lei 11.101/05, que condicionam o processamento 

do pedido sob a vertente de dois requisitos: um de natureza material, que 

considera aspectos objetivos da pessoa que pode ingressar com o pedido 

de recuperação judicial (LRF - art. 48); outro de natureza processual, que 

impõe a observância, na petição inicial, dos documentos exigidos pelo 

legislador para o desenvolvimento regular do processo recuperacional 

(LRF – art. 51). No que toca à legitimidade, o art. 48 da LRF assim 

disciplina: “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, 

no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 

(dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – 

não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, 

há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - 

não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 
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judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). IV – não ter sido 

condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei” – Destaquei. De 

fato, para o interessado ingressar com o pedido de recuperação judicial, 

deverá comprovar, no ato do pedido, que exerce a sua atividade pelo 

período superior há 02 (dois) anos. Relativamente ao empresário rural, sob 

a vertente de firma individual, há uma divergência temática no que toca à 

necessidade do Registro Público de Empresas Mercantis, tendo o próprio 

Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, externado 

esta insegurança formada sobre a possibilidade de o empresário individual 

rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da 

recuperação judicial, não mantendo qualquer espécie de inscrição perante 

as respectivas Juntas Comerciais (Processo ProAfR no REsp 

1684994/MT, PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: 

2017/0176137-8, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), 

Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO: Data do Julgamento: 28/11/2017, 

Data da Publicação/Fonte: DJe 05/12/2017). Não se desconhece, ainda, 

decisões recentes no sentido de que o registro na Junta Comercial não 

seria o documento adequado para o atendimento deste requisito, conforme 

trazido pelo próprio requerente em sua exordial, em que o Tribunal de 

Justiça de São Paulo entendeu que o requisito da legitimidade foi 

alcançado pela juntada da Declaração de Informações Econômico-fiscais 

da Pessoa Jurídica – DIPJD (AI n. 2251128-51.2017.8.26.0000). Malgrado 

toda a discussões doutrinárias sobre esta questão, verifica-se que, no 

caso em testilha, é incontroversa a existência de inscrição perante a Junta 

Comercial de Mato Grosso, e que esta é superior aos 02 (dois) anos 

exigidos pelo art. 48 da LRF, uma vez que indica como data do início da 

atividade o dia 21.08.2002. De fato, muito embora tenha ocorrido a 

extinção daquela inscrição em 2017, tal fato, por si só, não afasta os 

efeitos do endividamento gerado entre 2002 e 2017, que demonstra que, 

anteriormente a este pedido, havia inscrição regular do requerente por, 

pelo menos, 15 (quinze) anos, período que jamais pode ser 

desconsiderado para os fins do art. 48 da LRF. Afinal, como titular de 

firma individual, o requerente desenvolveu regularmente as suas 

atividades empresariais e por prazo superior ao mínimo exigido pela 

legislação de regência, nascendo daí a possibilidade de propor a 

recuperação judicial se levado em consideração a necessidade de 

comprovação pelo período superior a 02 (dois) anos. Afirmo, portanto, que 

a extinção do registro não extingue os efeitos jurídicos das obrigações 

pretéritas contraídas no curso da inscrição, posto que, se tratando de 

firma individual, as obrigações civis e comerciais se confundem com a 

pessoa natural, de modo que sendo possível a cobrança, de igual modo 

também é a propositura da ação para o fim de negociação do débito sob a 

vertente da Recuperação Judicial em vista da indivisibilidade das 

obrigações. Sobre este tema, cito recentíssima decisão do Ministro do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Bellizze, datado de 

22.08.2018, para quem “efetivamente, o patrimônio da pessoa física é o 

mesmo do empresário individual que, indistintamente, responde por suas 

obrigações civis e comerciais, a evidenciar, em tese, o apontado conflito 

de competência” (Processo: AgInt nos EDcl no CC 157239, Relator(a): 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Data da Publicação: 24/08/2018). 

Verifico, ainda, que o empresário rural possui movimentação contábil 

desde 2015, inclusive no que toca à formação de patrimônio que, como 

dito, não se distingue entre a firma individual e a pessoa natural, o que 

comprova, legalmente, o exercício regular da atividade. Ou seja, não há 

qualquer distinção entre o anterior registro e o requerente Leandro Mussi, 

sendo, em verdade, um único empresário que vem mantendo inscrição na 

Junta Comercial há 15 (quinze) anos e nela possuindo endividamento que, 

nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, o qualifica como legitimado ao 

pedido de recuperação judicial. DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL – 

ART. 51 DA LEI 11.101/05 Superada a questão relativa à legitimidade para 

propor o pedido de recuperação judicial, passo agora aos requisitos 

descritos da própria petição inicial, elencados taxativamente no rol trazido 

pelo art. 51 da Lei 11.101/05, “in verbis”: “Art. 51. A petição inicial de 

recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas 

concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise 

econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 

(três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 

instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação 

societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço 

patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração 

do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo 

de caixa e de sua projeção; III – a relação nominal completa dos credores, 

inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do 

endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do 

crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos 

e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; IV – a 

relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 

pendentes de pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no 

Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de 

nomeação dos atuais administradores; VI – a relação dos bens 

particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; 

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 

fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 

respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de 

protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e 

naquelas onde possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de 

todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de 

natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores 

demandados”. Após minuciosa leitura dos autos, verifico que, além da 

comprovada atividade superior há dois (02) anos, o pedido também 

contempla a exigência do art. 51 da LRE, uma vez que as razões da crise, 

além de evidenciadas pelo amplo relatório de ações, encontra-se 

presente, também, no fluxo de caixa projetado, pelo qual é possível 

observar que, se mantido o quadro de endividamento (mais de R$ 

300.000.000,00), o mero arrolamento da dívida, sem a solução definitiva 

que a recuperação judicial busca, culminará na perda de ativos 

patrimoniais importantes que, por sua vez, levarão à definitiva e certa 

derrocada financeira. Além deste elemento, a inicial também está instruída 

pelos documentos contábeis exigidos no inciso II, alíneas “a, b, c, d”, 

como, também, pela lista de credores, relação de bens, regularidade na 

Junta Comercial, extratos de bens, de contas e certidões de protestos, 

disciplinados, respectivamente, pelos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, 

todos do art. 51 da Lei 11.101/05. Registro caber aos credores dos 

autores exercerem a fiscalização sobre o devedor e auxiliarem na 

verificação da sua situação econômico-financeira, até porque a decisão 

quanto à aprovação ou não do plano compete, se for o caso, à assembleia 

geral de credores, de sorte que, nesta fase, deve-se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais a que alude 

o art. 51 da LRF, bem como se ausente o impedimento para o 

processamento da referida recuperação judicial, estabelecido no art. 48 

da citada norma, o que não se verifica no caso em tela, permitindo, com 

isso, o prosseguimento do feito durante o denominado concurso de 

observação. Ante o exposto, CONCEDO ao requerente Leandro Mussi, o 

processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 

11.101/2005. DA TUTELA DE URGÊNCIA Deferido o processamento da 

Recuperação Judicial, nasce para este Juízo a competência para analisar, 

caso a caso, as medidas de urgência destinadas a garantir o resultado útil 

e profícuo do desenvolvimento do processo, em especial a adoção de 

providência que impeça, por ora, o agravamento patrimonial do devedor, 

colocando em risco o projeto de soerguimento que, no caso em exame, 

está iniciando por esta decisão e, depois, no ato assemblear, pelo 

credores que podem definir pela aprovação do futuro plano de pagamento 

ou, sua rejeição, com a consequente quebra. Sobre este tema, o STJ 

pacificou fortemente a tese de que nenhum ato de expropriação deverá 

ser praticado por Juízo diverso da Recuperação Judicial, uma vez que 

pode afetar tanto o seu fluxo de pagamento, previsto no plano, como a 

própria continuidade da empresa. Tão evidente este posicionamento que a 

competência do Juízo da Recuperação Judicial deve ser aplicada, 

inclusive, sobre os atos de expropriação oriundos dos contratos excluídos 

pelo § 3.º do art. 49 da LRE, como, também, dos oriundos das dívidas 

fiscais, desde que incidem sobre bens essenciais. Vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 
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competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. No voto-condutor do acórdão, o Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, com base em diversos precedentes da 2ª Seção, 

sustentou o seguinte: Na apreciação de casos análogos, o Superior 

Tribunal de Justiça vem adotando a orientação segundo a qual "a decisão 

que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como 

um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções 

individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior 

tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando 

o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa" 

(CC n. 126.135/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/8/2014)” 

(Processo CC 159634, Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO: Data da Publicação: 22/08/2018). No caso em exame, foi 

relatado pelo requerente a existência de uma ordem de busca e 

apreensão sobre maquinário utilizado em uma das áreas que cultiva grãos, 

cujo cumprimento começou a ocorrer neste último final de semana. 

Tratando-se de produtor rural, logicamente o maquinário utilizado no 

campo tem a sua essencialidade comprovada, afetando diretamente a 

colheita e posterior plantio, prejudicando o ciclo operacional de sua 

atividade. Nesta esteira, o deferimento do pedido é medida imperiosa, 

posto que, uma vez amparado pela jurisprudência de vanguarda, bem 

como pela aplicação imediata da última parte do § 3.º do art. 49 da Lei 

11.101/05, apresenta-se como relevante e deve ser aplicado para evitar 

irreversível prejuízo, ainda mais se levada em consideração que o prazo 

de suspensão (“stay period”) está se iniciando apenas neste instante, 

alocando-se a questão aos termos exatos do art. 300 do CPC, aplicável 

supletivamente à recuperação judicial por força do art. 189 da lei 

11.101/05. Sobre mais, referido dispositivo confere ao magistrado poder 

geral de cautela se demonstrada a necessidade de se homenagear o 

princípio da preservação da empresa. Assim, DEFIRO a tutela de urgência 

e determino a suspensão da busca e apreensão determinada nos autos n. 

1003439-54.2018.811.0045, promovida pelo Banco CNH na Comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, determinando, desde já, a imediata restituição de 

todos os bens até então apreendidos, cujos efeitos perdurarão até ulterior 

decisão deste Juízo, que observará rigorosamente o prazo do § 4.º d art. 

6.º da Lei 11.101. DAS DEMAIS MEDIDAS Nos termos do disposto no art. 

21 da Lei 11.101/2005, nomeio o escritório Samir Hammoud Advogados, 

com endereço profissional localizado na Av. Senador Filinto Muller, 870 – 

Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP. 78.045-310, Tels. (++55) 65 3623-5069 – 

9981-4864 – e-mail: samirconsultoria@terra.com.br, para desempenhar o 

encargo de Administrador Judicial, que deverá ser intimado, de imediato, 

para formalização do termo de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 

33) e adotar as diligências necessárias, previstas no art. 22 da Lei 

11.101/2005. Fixo a remuneração do administrador judicial no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) mensais, que deverá ser pago até o quinto dia 

útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso, 

deixando de fixar, por ora, a limitação descrita no § 1.º do art. 24 da LRF, 

uma vez que tal valor depende do desenvolvimento e complexidade do 

trabalho a ser exercido no curso deste feito, consignando, desde já, que 

quando do encerramento da recuperação judicial o valor dos honorários 

pagos mensalmente deverá ser abatido do percentual a ser fixado 

oportunamente. Para o arbitramento da verba honorária, levou-se em 

consideração o razoável montante da dívida afirmado na inicial, a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a remuneração normalmente 

praticada no mercado, e, por fim, a capacidade financeira dos devedores, 

cujo patrimônio conjunto certamente poderá absorver os honorários 

arbitrados. Dispenso a apresentação de certidões negativas para que os 

requerentes exerçam suas atividades normais, exceto para a contratação 

com o Poder Público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos 

fiscais creditícios (artigo 52, II, Lei nº. 11.101/2005), observando o 

disposto no artigo 69 da Lei nº. 11.101/2005; Além da tutela de urgência já 

deferida acima, determino a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra os autores, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, observado o 

prazo máximo de 180 dias, previsto no §4º do referido dispositivo legal, 

que diante do entendimento recente do STJ (REsp 1699528/MG, RECURSO 

ESPECIAL: 2017/0227431-2), deve ser contado em dias corridos 

Saliente-se que cabe aos autores comunicação aos Juízos competentes 

acerca da medida ora determinada, e que os autos das ações afetadas 

pela presente ordem de suspensão deverão permanecer no juízo onde se 

processam (art. 52, § 3º, da Lei 11.101/05). Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações referentes às hipóteses do art. 6º, §§1º, 2º e 7º, e 

do art. 49, §§3º e 4º, ambos da LRF. Porém, na forma do art. 49, §3º, da 

LRF, já citado, fica proibida a venda ou a retirada do estabelecimento dos 

devedores de quaisquer bens de capital que forem reconhecidos pelo 

Juízo da recuperação como essenciais à atividade empresarial. Determino 

que o requerente apresente as respectivas contas demonstrativas 

mensais (balancetes, fluxos de caixa e extratos bancários) enquanto 

durar a recuperação judicial, sob as sanções da lei. Providencie a 

Secretaria as intimações e comunicações previstas no art. 52, inciso V da 

Lei 11.101/05, ou seja, a intimação do Ministério Público e a comunicação 

por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e 

Municípios em que o devedor tiver explorando o ramo de atividade. 

Expeça-se também o edital previsto no art. 52, § 1º da Lei 11.101/05, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

eventuais habilitações de créditos ao Administrador Judicial (art. 7º, da Lei 

11.101/05), devendo o requerente, ainda, apresentar o plano de 

recuperação judicial no prazo e termos do art. 53 da lei já mencionada. Os 

devedores deverão apresentar a respectiva minuta, em 48 (quarenta e 

oito) horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as 

despesas de publicação, inclusive em jornal de grande circulação. O edital 

para a publicação no órgão oficial deverá constar: o resumo do pedido 

dos devedores e deste despacho; a relação nominal de credores, onde se 

discrimine o valor e a classificação de cada crédito. Ainda, os credores 

terão o prazo de trinta (30) dias para manifestarem a sua objeção ao plano 

de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude 

o art. 7º, § 2º, da LRF, ou de acordo com o disposto art. 55, § único, do 

mesmo diploma legal. Oficie ao Cartório de Protesto da Comarca de 

Diamantino para que não proceda ao protesto de qualquer dos títulos 

constantes da relação de credores apresentada pelos autores, bem como 

para que exclua qualquer apontamento ocorrido em relação àqueles 

títulos. Intime-se o SERASA, SPC e demais empresas de bancos de dados 

de proteção ao crédito para que se abstenham de incluir o nome dos 

requerentes nos seus cadastros de inadimplentes ou procedam à 

exclusão de seus nomes, em relação aos títulos cuja exigibilidade 

encontram-se suspensas por conta desta ação. Oficie-se às 

concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de energia e 

água, em todos os Municípios onde atuam os devedores, bem como às de 

prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel, vedando-lhes a 

interrupção, por 180 (cento e oitenta) dias, de suas obrigações 

contratuais por créditos incluídos nesta recuperação judicial. Como 

consequência lógica da suspensão imposta pelo simples processamento 

da recuperação judicial (art. 6º da LRF), oficie-se às instituições 

financeiras arroladas entre os credores, a fim de que se abstenham de 

promover a retenção de valores atinentes a crédito alcançados pela 

recuperação. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

que proceda a anotação de que o recuperando passe a ser denominado 

“em recuperação judicial”, procedendo tal registro em seus atos 

constitutivos. Por fim, em vista do vultoso valor da causa, e diante do 

quadro financeiro do devedor, que busca as benesses do processo de 

recuperação judicial a fim de restabelecer suas finanças, entendo que o 

recolhimento imediato dos emolumentos poderá comprometer ainda mais a 

sua situação econômica, ou pior, impossibilitá-la de buscar regularizar 

suas dívidas por meio da demanda proposta. Nesse contexto, vislumbro 

que a melhor medida é acatar o pedido de recolhimento das custas ao 

final, pois o contrário disto implicaria ofensa à garantia constitucional de 

acesso à Justiça. Enfim, o valor das custas não pode significar obstáculo 

intransponível para a parte que busca a tutela jurisdicional, razão porque o 

direito ao acesso à Justiça deve prevalecer, conforme as circunstâncias 

apuradas caso a caso. Neste sentido, é o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VALOR DA CAUSA - 

RETIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIA DO PROVEITO ECONÔMICO - 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - POSSIBILIDADE, 

EM CARÁTER EXCEPCIONAL - INVIABILIDADE MOMENTÂNEA QUANTO 

AO CUSTEIO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na ação de recuperação judicial, o 

valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo 

autor da ação. Evidenciada a impossibilidade momentânea de custear as 

despesas processuais, pode ser deferido o recolhimento das custas ao 

final do processo, em homenagem ao artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, garantindo, dessa forma, o direito constitucional de 

acesso à justiça”. (AI 61355/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2012, Publicado 

no DJE 14/09/2012). Aliás, o ordenamento jurídico pacificou o 

entendimento sob o viés da razoabilidade, permitindo o pagamento das 

custas e despesas processuais ao final, principalmente quando a parte 

enfrenta, à época da distribuição da ação, dificuldades financeiras que a 

impede de atender o pagamento dos emolumentos. Intime-se a todas as 

partes e interessados. Diamantino/MT, 30 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CESAR BENTO (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR DE SOUZA MANRIQUE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001034-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO COSTICH JORGE (REQUERENTE)

RAFAEL MANSUR DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA DE SOUSA CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129229 Nr: 2572-04.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busíquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tonel Kober - 

OAB:9670-A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos do processo 

tombado sob nº 386-91.2007.811.0005 – Código 31934.Designo audiência 

de conciliação e mediação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

16hs:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19716 Nr: 2204-20.2003.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Remilton Cupini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo os novos procuradores do embargado que não estavam 

cadastrados, da r. sentença de fls. 144/147, ao final transcrita: (......) Ante 

o exposto, verificada ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 

485, inciso IV, do CPC/2015.Após as formalidades legais arquive-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 4038-67.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.
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Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129090 Nr: 2516-68.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando dos Santos Zamo, José Zamo, Djanira 

Amaro dos Santos Zamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Moura de Vargas - 

OAB:14912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 Vistos etc.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu) procurador, para, no 

prazo legal, apresentar impugnação aos embargos.

 Aportando a contestação, venham-me os autos conclusos para análise 

da preliminar de exceção de incompetência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107037 Nr: 1205-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oxifertil - Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 75/76, a parte embargada requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 75/76.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108706 Nr: 1902-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Sylvana Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89041 Nr: 1390-56.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sette Câmara Corrêa e Bastos advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, 

Elizio Lemes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Aparecida 

Pereira de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo 

- OAB:8256/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fl. 11090.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118903 Nr: 2815-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Acceturi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tito Marcos Martini - 

OAB:86561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Goes - 

OAB:111272, Mário Augusto de Carvalho Rodrigues - OAB:337770

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se as petições de fls. 73/73-V e 74/77 foram 

apresentadas tempestivamente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 912-92.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:11.538, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a inexistência de procuração com poderes 

para receber e dar quitação outorgada pelo credor em favor da advogada 

Drª Kamila Espindola Ferreira, assim sendo, intime-se a advogada para 

juntar os autos a procuração.

Sanada a irregularidade, expeça-se Ofício a empresa Louis Freyfus 

Comodites, unidade de Diamantino para que ela efetue o pagamento da 

respectiva soja, depositando os valores na conta corrente sob nº 

17610-9, agência 3196-8, CPF: 031.713.241-56 em nome da Drª Kamila 

Espindola Ferreira, advogada do exequente.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o devedor para efetuar o pagamento 

do débito remanescente devido.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42172 Nr: 2955-94.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOdA, Poliane Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 3731-50.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roney Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romerio Silva Baleeiro, Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17872/O, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se as petições de fls. 254/261, 262/269 e 270/274 

estão tempestivas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 2383-02.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIASPREV- Centro de Integração e Assistencia 

Aos Serv. Pub. Previdencia Privada, Banco do Brasil S/A, Banco 

Bonsucesso S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, 

Rodrigo Veneroso Daur - OAB:MG 102.818

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da petição de fls. 

192/163.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107942 Nr: 1578-44.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Acceturi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lopes da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Goes - 

OAB:111272, Mário Augusto de Carvalho Rodrigues - OAB:337770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso de cód.118903.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103297 Nr: 3114-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxifertil - Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11043 Nr: 1023-86.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pires do Prado, Nicanor Ambrosi, 

Baltazar Zilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aparecida de 

Oliveira - OAB:338814, Diego Fernandes de Assis - OAB:OAB/MT 

20231/O, Rafael Soares Martinazzo - OAB:9.925-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

251/256, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 2506-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 154 a parte demandada requer o levantamento dos 

valores depositados pela parte autora a título de caução.

Da análise dos autos, verifico que a presente demanda foi julgada 

improcedente.

Como o resultado do julgamento foi contrário ao caucionado, obviamente, 

faz jus ao levantamento deste valor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIROS EMBARGOS. AFASTAMENTO 

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS 

PRIMEIROS EMBARGOS E INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGUNDOS 

EMBARGOS. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO 

DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS SEGUNDOS 

EMBARGOS. (...) 4 - Como o resultado do julgamento foi contrário ao 

caucionado, obviamente, cabível o levantamento da garantia. Quanto às 

demais alegações de omissão, todavia, não assiste razão o Embargante. 5 

- Segundos embargos parcialmente acolhidos.” (TJ/MG - Embargos de 

Declaração-Cv 1.0114.10.005738-8/002, Relator: Des. José Marcos Vieira, 

16ª Câmara Cível, J: 01/08/2012, P: 10/08/2012).
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Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

depositados a título de caução em favor da parte demandada.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 154.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26652 Nr: 905-37.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arduino dos Santos, Claudinei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 279, dê cumprimento integral à sentença de fl. 266/267.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121932 Nr: 4063-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Covari Harter, Anielly Covari Harter Mendonça, 

Aline Covari Harter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Médio Norte 

Ltda - COOPERCREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Lincoln Walter Denier Huergo 

Bauermeister - OAB:11.754/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre 

- OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Na peça de sua defesa, a parte demandada impugnou o deferimento da 

justiça gratuita ao embargante, bem como impugnou o valor dado à causa.

Antes de sua análise, converto o julgamento em diligência, e determino que 

as partes embargantes sejam intimadas para juntarem nos autos o extrato 

do Imposto de Renda para comprovar a miserabilidade, bem como o 

extrato do IPTU, exercício 2018, do imóvel, objeto da presente demanda. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13161 Nr: 1100-61.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Wagner Vasconcelos de Moraes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90275 Nr: 2593-53.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pasinatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose da Silva Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Franceschi Junior - 

OAB:OAB/SC 24055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7225 Nr: 577-20.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Aparecida Rosa Soares.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob 

intervenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento à determinação de fl. 347.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 3387-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 448/449, visto inexistir valores penhorados.

Intime-se. Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5138 Nr: 393-06.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton de Lima Soares, Antonio Duarte Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, verificada ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 

485, inciso IV, do CPC/2015, em relação ao devedor Sr. Airton de Lima 

Soares.Via de consequência, proceda-se com a baixa da penhora do 

imóvel de propriedade do devedor Sr. Airton de Lima Soares.Após o 

trânsito em julgado, exclua o nome do devedor Sr. Airton de Lima Soares, 

do polo passivo da demanda.Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte 

exequente para dar andamento no feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 128 de 713



 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 2153-52.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TB Transporte de Cargas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da petição de fls. 

192/193, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129343 Nr: 2606-76.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

15hs:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Existindo preliminares 

venham-me os autos conclusos, caso contrário intimem-se as partes para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129437 Nr: 2638-81.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Comarca de 

Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, REJEITO a presente exceção e, na forma do art. 

146 § 1º, do NCPC, determino a remessa do incidente ao TJMT.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

........

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16142 Nr: 2283-33.2002.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiani Rossi Escame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arlindo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elarmin Miranda - OAB:1895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE AUGUSTO 

STUKER, para devolução dos autos nº 2283-33.2002.811.0005, Protocolo 

16142, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93688 Nr: 1667-38.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Luiz Portela, Paulo Antonio Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Maria Dias Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:14.594, 

Luiz Pedro Franz - OAB:14594/MT, Maitê M. S. Santos Benevides - 

OAB:21594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerida, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, contrarrazoar a 

apelação.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000270-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (EXEQUENTE)

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimo a patrona e Autora para manifestar nos autos acerca da petição da 

Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110943 Nr: 3134-81.2016.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 226, §6° da CRFB/1988, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de NEUZA BISPO 

DE MORAIS LEMOS e VALDENIR LEMOS DOS SANTOS, razão por que 

DECLARO dissolvido o vínculo matrimonial das partes, nos termos do 

artigo 1.571 do Código Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. 

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, cuja cobrança 
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deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 

98, § 3º do NCPC.A requerente voltará a usar o nome de solteira NEUZA 

BISPO DE MORAIS.EXPEÇAM-SE ofícios e mandados necessários para as 

devidas averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza 

registrado o vínculo ora dissolvido.CIÊNCIA à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 30 

de julho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 481-72.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lourenço de Sousa, Eder Gomes 

Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de agosto de 2018, às 18h00min.

Código n. 114381

Autos n. 481-72.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Emerson Lourenço de Souza e Eder Gomes Ojeda.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz, a vítima Antonio Martins Teixeira, as 

testemunhas Amauri Mantelli, Ivan Pahin Ferreira e Luana Gomes da Silva 

Souza e os denunciados Emerson Lourenço de Souza e Eder Gomes 

Ojeda.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da vítima Antonio Martins Teixeira, das testemunhas Amauri Mantelli, 

Ivan Pahin Ferreira e Luana Gomes da Silva Souza e, após o interrogatório 

dos réus. Registre-se que as gravações observaram o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. O Ministério Público 

manifestou-se pela desistência da oitiva das testemunhas Iara Quenoizore 

e Gisele Fernandes.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência das testemunhas Iara Quenoizore e 

Gisele Fernandes. Declaro encerrada a instrução processual e concedo 

as partes o prazo para alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, 

CPP. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ Karla 

Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Emerson Lourenço de Souza

Denunciado

Eder Gomes Ojeda

Denunciado

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 676 Nr: 104-39.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Santana Oliveira Leite, Fleck e 

Fonseca Ltda, Paulo Rodrigues Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandra Bastos Nunes - 

OAB:10178/MS

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:DE CITAÇÃO

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Agnaldo Santana Oliveira Leite, 

Cpf: 34679901187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 10, 19, Quadra 

16, Bairro: Jardim Tarumã, Cidade: Tangará da Serra-MT

Executados(as): Fleck e Fonseca Ltda, CNPJ: 01854462000139, 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Nortelândia, 194, Bairro: Centro, Cidade: 

Nortelândia-MT

Resumo da Inicial:Consta na Exordial que o exequente Estado de Mato 

Grosso é credor dos executados, na quantia líquida, certa e exigivel do R$ 

4.191,39 (quatro mil cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos), 

representada pela Nota Promissória nº 95/029/00012-2, no valor de R$ 

1.277,57 (um mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete 

centavos), com vencimento em 19/12/1995, impaga até a presente data 

(doc 05) anexo aos autos.

Nome e Cargo do digitador:Evanilda Martins de Almeida Alessio

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43317 Nr: 3885-15.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Doralice de Pinho, Cpf: 

46844872100, Rg: 273770 SSP MT Filiação: Turibio Tertuliano de Pinho e 

Benedita Maria do Bonfim, data de nascimento: 08/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Rosário oeste-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Travessa 

Felicidade, 36, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Sorriso-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Código n. 43317

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO em face de DORALICE DE 

PINHO, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 08, vieram os documentos de fls. 09/11.

O exequente, em petição de fl. 37, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito durante o decurso do processo.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 29 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 2657-58.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Héricles Patrik dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:20 DIAS

Intimando:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite
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 Cod. Proc.: 14769 Nr: 905-42.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Artmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:15

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Alcides Artmann, Cpf: 

77250117904, Rg: 5.449.786-5 SSP PR Filiação: Claudio Artmann e Gerta 

Schneider Artmann, data de nascimento: 28/03/1970, brasileiro(a), natural 

de Palotina-PR, casado(a), agricultor, Endereço: Lote 248, Gleba Bojuí ( 

Sítio Duas Irmãs ), Bairro: Bojui, Cidade: Diamantino-MT

Nome e cargo do digitador:Evanilda Martins de Almeida Alessio

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Código n. 14769

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALCIDES 

ARTMANN, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fls. 02/03, vieram os documentos de fls. 04/11.

O exequente, em petição de fl. 130, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 32194 Nr: 610-29.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto- 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimo a patrona do Autor para requerer o que entender de direito, face o 

julgamento procedente dos Embargos 273-25.2016.811.0005 onde houve 

homologação do Calculo apresentado pelo INSS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de agosto de 2018, às 17h30min.

Código n. 119031

Autos n. 2879-89.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Stallony Lourenço Vanni.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. Wiran 

da Silva e as testemunhas Dennis Cristina Bertoni e Edilson Beia.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. O Ministério 

Público manifestou-se pela utilização de prova emprestada, referente aos 

autos n. 2880-74.2017.811.0005 (cód. 119032), tendo a defesa 

concordado.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Defiro a utilização de prova emprestada. Designo audiência 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14hrs00min, para interrogatório do 

denunciado. Expeça-se o necessário.” NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Wiran da Silva

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107599 Nr: 1441-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de agosto de 2018, às 18h30min.

Código n. 107599

Autos n. 1441-62.2016.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Marcio Angeli.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; os Advogados, Dr. 

Admilson de Souza Oliveira e o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, a 

testemunha Igor Darci Angeli e o denunciado Marcio Angeli.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da testemunha Igor Darci Angeli e, após o interrogatório do réu. 

Registre-se que as gravações observaram o disposto no Provimento 

71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. O Dr. Marcos Wagner Santana 

Vaz foi nomeado curador da testemunha Igor Darci Angeli.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Determino a condução coercitiva da vítima Rafaela Divina 

Garcia de Arruda, para audiência de continuação a ser realizada no dia 07 

de fevereiro de 2019, às 16hrs30min. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Admilson de Souza Oliveira

 Advogado

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Marcio Angeli

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107296 Nr: 1307-35.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pinto de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de agosto de 2018, às 17h00min.

Código n. 107296

Autos n. 1307-35.2016.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Domingos Pinto de Miranda.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. Diego 

Fernandes de Assis e o denunciado Domingos Pinto de Miranda.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório do réu. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. O Advogado 

manifestou-se pelo interrogatório do réu, pois entende que não a prejuízo. 

O Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Andrea das Graças 

Camilo de Souza.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Designo audiência de continuação para o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 13hrs30min, para oitiva da testemunha Andrea das Graças 

Camilo de Souza. Expeça-se o necessário. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Diego Fernandes de Assis

Advogado

Domingos Pinto de Miranda

Denunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37958 Nr: 2793-36.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucenildo Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C.de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:1585151

 Código n. 37958

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que LUCENILDO ALMEIDA DOS 

SANTOS figura como Exequente e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS figura como Executado, já qualificados nos autos.

Às fls. 414, a Exequente informou que a Requisição de Pequeno Valor foi 

efetivada e o valor de devidamente levantado.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pelo Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 23 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 127061 Nr: 1706-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Silva Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Querelante para comparecer a audiência designada 

para o dia 12/09/2018, às 13hs:30min, que realizará na sala de audiência 

da Quinta Vara

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JARBAS MORAES DE SOUSA CALIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JARBAS MORAES DE SOUSA CALIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAYANNY CRISTY DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BORGES VIANA (REQUERENTE)

IZABELLE EPIFANIO (ADVOGADO(A))

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002361-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

CESAR JORGE SECHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDA BERTE SECHI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005404-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

FLAVIA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE CARVALHO VITALINO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005404-91.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Diante das alegações iniciais no sentido de que a 

criança se encontra na guarda de fato da requerente, defiro 

provisoriamente a guarda em seu favor. Consigno que caso sejam 

trazidos fatos novos pela parte requerida em sua contestação que 

contrariem o alegado na exordial, a guarda provisória poderá ser revista. 

Quanto às visitas, fixo o direito do requerido da forma postulada, qual seja: 

• Buscando a criança, a cada quinze dias, na sexta-feira às 18h00min e 

devolvendo-a no domingo às 18h00min, na residência da genitora; • 

Metade das férias escolares com cada um dos genitores, bem como em 

datas comemorativas (Dia das mães com a genitora e Dia dos Pais com o 

genitor), assim como nas festividades de forma alternada (Natal com um e 

Ano Novo com o outro genitor); • No aniversário da infante, os genitores 

dividirão o dia na companhia da filha. Em que pese a parte autora alegar 

que os valores pagos pelo requerido a título de alimentos não atende às 

suas necessidades, esta não logrou demonstrar qualquer alteração 

fático-probatória acerca do binômio necessidade-possibilidade, de modo a 

ensejar a majoração dos alimentos já estabelecidos. Assim, para justificar 

o pleito revisional é necessário que tenha havido majoração das 

possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando. 

Destarte, por estes fundamentos, indefiro, por ora, a liminar. Friso que, 

caso sejam trazidos fatos e documentos novos comprovando alteração da 

possibilidade do réu e necessidade das crianças, essa decisão poderá 

ser revista. Considerando o documento acostado no ID 14525395, deixo 

de encaminhar as partes para audiência de mediação no CEJUSC, 

designando, desde já, audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 

15h00min, a ser realizada sob a presidência desta Juíza, na sala de 

audiência da 1º Vara. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Intime-se a parte autora da presente decisão. Ciência ao Ministério Público. 

Serve a presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 30 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 212204 Nr: 5087-13.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO 

- OAB:MT/ 9.629 E, SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONÇALVES - 

OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da aparente litispendência entre este feito e o de n° 

4693-06.2018.8.11.0037, código 211392, intime-se a parte autora para se 

manifeste no prazo legal, nos termos do artigo 10 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101059 Nr: 662-84.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDO, ERDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. retro.

Determino que a Secretaria de Vara solicite informações acerca do 

cumprimento da carta precatória de fls.136.

Restando negativa, proceda-se nova tentativa de intimação do requerido 

Ademir nos endereços localizados em fls.125/126.

Proceda-se ao estudo psicossocial solicitado às fls.107 item “f”.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 211392 Nr: 4693-06.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDA, PVADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO 

- OAB:MT/ 9.629 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal.

Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, do CPC.

Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual, designe-se audiência de mediação, a 
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qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca, oportunidade em que as partes poderão optar 

pela realização do exame de DNA.

Cite-se e intime-se a requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo legal, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil, bem 

como para que compareça à audiência designada.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência a ser designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171242 Nr: 5814-40.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDO, JVMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls.31, 

ratificada pelo Ministério Publico às fls.31v e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com as cautelas 

de estilo.

Sem Custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 107699 Nr: 6830-05.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF, ADFSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN 

- OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do abandono processual da parte autora, acolho o pedido 

formulado pelo Ministério Público às fls. 100v e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, inciso III do CPC, 

determinando seu arquivamento com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 117280 Nr: 7953-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHACJ, SHCC, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDER LUIZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 16327

 Vistos etc.

Diante do abandono processual da parte autora, acolho o pedido 

formulado pelo Ministério Público às fls. 108 e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, incisos II e III do CPC, 

determinando seu arquivamento com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158956 Nr: 8572-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS, KDDS, CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fls. 61, formulado pela requerente, 

ratificado pelo Ministério Público às fls. 64 e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Outrossim, revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado, 

para tanto, procedam-se as baixas necessárias.

 Sem custas.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149325 Nr: 4029-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGPC, HNPC, SPDGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls.42, 

ratificada pelo Ministério Publico às fls.42v e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com as cautelas 

de estilo.

Sem Custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 146136 Nr: 2599-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPDM, LGPDM, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls.37, 

ratificada pelo Ministério Publico às fls.37v e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com as cautelas 

de estilo.

Sem Custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131476 Nr: 3970-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls.31, 
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ratificada pelo Ministério Publico às fls.62v e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com as cautelas 

de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126691 Nr: 9230-21.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF, GMF, JEBF, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do abandono processual da parte autora, acolho o pedido 

formulado pelo Ministério Público às fls. 67 e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, inciso III do CPC, 

determinando seu arquivamento com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69733 Nr: 2041-94.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:8.764-E, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls.129, 

ratificada pelo Ministério Publico às fls.129v e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com as cautelas 

de estilo.

Sem Custas.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006061-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO Dados do processo: 

Processo: 1006061-67.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Autora: NATALIA DE OLIVEIRA BARBOSA Parte Ré: JOSÉ 

RODRIGUES BARBOSA Partes a ser(m) CITADAS: Parte Ré: JOSÉ 

RODRIGUES BARBOSA,brasileiro,casado, documentos pessoais 

ignorados, residente e domiciliado em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: 

Trata-se de uma ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, movida por NATALIA DE 

OLIVEIRA BARBOSA em desfavor de JOSÉ RODRIGUES BARBOSA. A 

Requerente contraiu matrimônio com o Requerido em 27 de dezembro de 

1965 sob regime de comunhão parcial de bens, conforme faz prova a 

Certidão de Casamento inclusa, sendo que estão separados de fato há 

aproximadamente 50 (cinquenta) anos. A autora desconhece o paradeiro 

do requerido desde dois anos posteriores à celebração da união. Na 

constância da vida conjugal o casal não teve filhos, tampouco adquiriram 

bens sujeitos a partilha. Assim, devido à separação de fato e a 

impossibilidade da reconstituição da vida em comum, requer a extinção do 

vínculo matrimonial, através do divórcio. Despacho/Decisão: Segue anexo 

Advertência: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Juliana Ottenio, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 30 de agosto de 2018. 

JULIANA OTTENIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º3574-78.2016.811.0037ESPÉCIE: Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SUELI ROA DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: AUTO POSTO PRIMAVERA LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Sueli Roa da Silva, Cpf: 

01710978155, Rg: 1775982-0 SSP MT Filiação: Jose Caetano da Silva e 

Rosa Angela Roa da Silva, data de nascimento: 21/09/1987, brasileiro(a), 

natural de Moreira salles-PR, casado(a), estudante

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da parte autora Sueli Roa da Silva, 

Cpf: 01710978155, Rg: 1775982-0 SSP MT Filiação: Jose Caetano da Silva 

e Rosa Angela Roa da Silva, data de nascimento: 21/09/1987, brasileiro(a), 

natural de Moreira salles-PR, casado(a), estudante, Endereço: Av. 

Florianópolis, 620, Bairro: Parque Eldorado, Cidade: Primavera do 

Leste-MT, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, suprindo 

a omissão (manifestar-se acerca da certidão de fl. 14), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.15), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133456 Nr: 5553-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROSSETO FELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI DAL CORTIVO - OAB:PR 

62.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161049 Nr: 855-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:OAB/DF 24.233

 Processo nº 855-26.2016.811.0037 (Código 161049)

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico

Requerente: Marluci Maciel dos Santos

Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marluci Maciel dos 

Santos em face da sentença proferida às fls.139/142, sob o fundamento 

de contradição, consistente na assertiva de que o empréstimo foi 

contraído em benefício da família sem prova documental.

A parte embargada postulou pela rejeição dos embargos (fls.152/154).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, em face do princípio da lealdade processual, que a 

sentença consignou que o empréstimo beneficiou “empresa familiar” e não 

entidade familiar ou família, conforme indevidamente atribuído pelo 

embargante.

Percebe-se, portanto, que a oposição dos embargos foi fruto da leitura 

apressada do ato sentencial.

A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte.

Destarte, não há qualquer contradição no ato decisório. O que pode haver, 

quando muito, é a discordância da embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

o postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 212382 Nr: 5175-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES BENOSSI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR GODINHO - OAB:MT/ 11.436, LEONARDO NICOLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5175-51.2018.811.0037 (Código 212382)

Embargos à Execução

Embargante: Iraides Benossi Neves

Embargado: Edson Leandro Martignago

Vistos em correição permanente.

 Verificada a irregularidade da representação da parte, suspendo o curso 

processual e determino a intimação da autora para saneamento do vício, 

mediante apresentação do instrumento de mandato outorgado ao 

causídico subscritor da petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil.

Sem prejuízo da diligência, certifique-se quanto a tempestividade dos 

embargos e garantia da execução.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108938 Nr: 8130-02.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - ME, EVERALDO RAUL CABRAL, 

FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Processo nº 8130-02.2011.811.0037 (Código 108938)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes

Executados: Santa Clara Comércio e Representação Agrícola Ltda ME e 

Outros

Vistos em correição permanente.

Intimem-se os executados, nos moldes do artigo 841 do Código de 

Processo Civil.

Certifique-se quanto a efetiva intimação do credor hipotecário (CPC, 

art.799, I).

Apresentado o laudo de avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no artigo 1.083 da 

CNGC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153657 Nr: 6091-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI PRESTADORA 

DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ HELENA DOS 

SANTOS - OAB:87192/SP, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818/PR, 

FERNANDO BONISSONI - OAB:37434, GUIOMAR MARIO PIZZATO - 

OAB:15 818

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e 

determino a retificação do quadro geral de credores para constar o 

crédito, no valor de R$ 56.779,06 (cinquenta e seis mil, setecentos e 

setenta nove reais e seis centavos), na classe quirografária, em favor de 

Agricase Equipamentos Agrícolas Ltda..Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Pela sucumbência mínima da parte autora, 

condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do 

objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 
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GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120428 Nr: 2911-37.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171522 Nr: 5953-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

Ivo Kappes, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EDERSON SANTOS 

NEVES, - OAB:OAB/MT 18.174, EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:MT 13206, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e declaro regular a 

constituição do crédito em favor do credor Ivo Kappes, no valor de R$ 

392.526,31 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais 

e trinta e um centavos), na classe quirografária.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Inaplicável a incidência da pena 

de litigância de má-fé e indenização por prejuízo processual, eis que a 

análise dos autos indica que a propositura do incidente foi decorrente de 

inadequação técnica, inexistindo comprovação efetiva de intenção 

emulativa.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 

do objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167998 Nr: 4722-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, SUZIMARIA 

MARIA DE SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO RIBEIRO DE 

SOUZA - OAB:PR/ 55711, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 

24.498, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a 

retificação, do quadro geral de credores, com a exclusão do crédito de R$ 

406.712,95 (quatrocentos e seis mil, setecentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos), uma vez que apresenta garantia de alienação fiduciária, 

sendo vedada a retirada dos bens no período de suspensão judicial, tendo 

em vista a essencialidade dos bens para a empresa.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do 

mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170172 Nr: 5304-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, Samoel da 

Silva, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e 
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determino a retificação do quadro geral de credores para constar o crédito 

no valor de R$440.395,78 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e 

noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), na classe quirografária, 

em favor de Erico Stefani Piovesan Pereira Zeni.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado 

do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste 

(MT), 28 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154901 Nr: 6717-12.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, JOÃO BATISTA 

DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, 

VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a 

retificação do quadro geral de credores com a exclusão do crédito de R$ 

1.141.023,95 (um milhão, cento e quarenta e um mil, vinte e três reais e 

noventa e cinco centavos), uma vez que contraído exclusivamente pelo 

sócio particular.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou 

o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 28 de 

agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65727 Nr: 5520-32.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNILI CHUPROV FEFELOV, IVAN FEODOSIEVICH 

FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Carnili 

Chuprov Fefelov e Ivan Feodosievic Fefelov, tendo em vista que a parte 

não logrou êxito em comprovar a causa de pedir.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104933 Nr: 3920-05.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCHOALETO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A/BA

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

declaro a inexistência dos débitos respectivos e condeno a demandada à 

restituição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.660,86 (mil seiscentos e 

sessenta reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária a contar da data do pagamento, bem como ao pagamento de 

indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula 362), 

e juros moratórios a contar da data da sentença, haja vista se tratar de 

responsabilidade contratual (REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 

11/05/2018).Ratifico a ordem liminar. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

28 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69158 Nr: 1466-86.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO JOSÉ DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO SANDRIM, EUGENIA 

APARECIDA FRANCO SANDRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DA SILVA 

RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163311 Nr: 1835-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, 

MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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AGROPECUÁRIOS, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e 

determino a retificação do quadro geral de credores para constar o 

crédito, no valor de R$ 16.765,62 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e 

cinco reais e sessenta e dois centavos), na classe quirografária, em favor 

de Sul América Companhia de Seguro Saúde.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face da sucumbência mínima 

da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado 

do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139407 Nr: 10195-62.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:OAB/MT9229, DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - 

OAB:4864-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - OAB:, 

RICARDO POMERANC MATSUMOTO - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71114 Nr: 3428-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUEDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, TERRAPLAN 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 175, que os Embargos à Ação 

Monitória são INTEMPESTIVOS, conforme Portaria 402/2010/PRES e 

Portaria 845/2010/PRES , em anexo. INTIMO a parte embargante para 

manifestação, em 15 (quinze) dias, em cumprimento ao disposto no artigo 

9º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71666 Nr: 3981-94.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE PIERI & PIERI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, ARTHUR RAMOS DO NASCIMENTO - 

OAB:26900/GO, LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS 

acerca do cálculo judicial apresentado na fl.221, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8428 Nr: 76-38.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A, ALAN VAGNER 

SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167211 Nr: 3799-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA ZANETTE TRAMONTIN, Otávio José Frasson, 

MIRIAM TRAMONTIN FRASSON, GRÉZIA TRAMONTIN DE ARIMATÉIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3799-98.2016.811.0037 (Código 167211)

Embargos do Devedor

Embargantes: Ieda Zanete Tramontin e Outros

Embargado: Emílio Divino Rodrigues

Vistos em correição permanente.

 A declaração de hipossuficiência não é documento hábil para comprovar 

a impossibilidade de recolhimento de custas quanto invocado o artigo 99 

do Código de Processo Civil.

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora, 

pela derradeira vez, para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47998 Nr: 3391-25.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CV CONSTRUÇÕES LTDA, ANTÔNIO CARLOS 

ANDRADE BECKER, KARISE ANDREA BASCO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 
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OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 3391-25.2007.811.0037 (Código 47998)

Cumprimento de Sentença / Honorários de Sucumbência

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: CV Construções Ltda.

Vistos etc.

Como é cediço, o credor dos honorários de sucumbência é o advogado 

que laborou nos autos durante o trâmite processual até o julgamento 

definitivo da causa.

A substituição ulterior de causídicos não altera o direito adquirido e, por 

conseguinte, a legitimidade ativa. Do mesmo modo, o acordo sobre o débito 

principal não impacta o direito do advogado à percepção dos honorários 

sucumbenciais (que não se confundem com os honorários contratuais, 

cuja discussão sim deve se dar entre contratante e contratado), tampouco 

interfere em seu valor.

Não há, portanto, base jurídica para acolhimento do pedido de 

indeferimento do processamento do cumprimento de sentença, tampouco 

da diminuição do valor dos honorários, motivo pelo qual indefiro o pleito 

respectivo (fls.198/200).

Inexistindo adimplemento voluntário, autorizo a penhora sobre os ativos 

financeiros existentes em nome da executada, nos moldes do artigo 854 

do Código de Processo Civil (fls.197).

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119376 Nr: 1775-05.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA LÁCTEA VEÍCULOS (GRUPO CANOPUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FLAVIA GOMES VENCESLAU - OAB:20215

 Processo nº 1775-05.2013.811.0037 (Código 119376)

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais

Requerente: Elder Rodrigues Figueiredo

Requerida: Via Láctea Veículos

Vistos etc.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução para a data 10 de outubro de 2018, às 16h00min.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

A parte autora deve ser intimada pessoalmente para comparecer à 

audiência a fim de prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso senão comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor 

(CPC, art.385, §1º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100149 Nr: 7962-34.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FILIPPIN, SILVIA CRISTINA 

RAMOS FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Processo nº 7962-34.2010.811.0037 (Código 100149)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Valor Empreendimentos e Participações Ltda.

Executados: Carlos José Filippin e Silvia Cristina Filippin

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Valor 

Empreendimentos e Participações Ltda. em face de Carlos José Filippin e 

Silvia Cristina Filippin, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil (fls.116/118).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162282 Nr: 1369-76.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES DE SOUZA & SILVA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 19365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 1369-76.2016.811.0037 (Código 162282)

Ação para Cumprimento de Cláusula Contratual por Rescisão Unilateral 

Antecipada

Requerente: Soares de Souza & Silva Ltda - ME

Requerido: Ouro Verde Produção Agrícola Ltda.

Vistos em correição permanente.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164648 Nr: 2515-55.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GIROLOMETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 2515-55.2016.811.0037 (Código 164648)

Ação de Indenização por Danos Morais

Requerente: Marcos Antônio Girolometo

Requerida: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A.

Vistos etc.

A parte requerida manifestou expresso desinteresse na produção de 

novas provas (fls.197).

Destarte, intime-se a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167115 Nr: 3767-93.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA REGINA DOS SANTOS VINHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Processo nº 3767-93.2016.811.0037 (Código 167115)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Eliza Regina dos Santos Vinhas

 Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros

Vistos etc.

Nos termos do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação não será realizada, se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual.

Havendo expresso desinteresse, por ambas as partes (fls.94;101), na 

realização do ato, cancelo a audiência designada.

Outrossim, tendo em vista que os documentos que instruem a inicial 

(Boletim de Ocorrência nº 2016.122922 e a Ficha da Unidade de Pronto 

Atendimento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT nº 

320931), não relataram a ocorrência do fato noticiado na inicial, 

ressalvado o Boletim de Ocorrência que não é contemporâneo à data do 

acidente e é documento unilateral, designo audiência de instrução para a 

data de 10 de outubro de 2018, às 14h00min, cujo objeto incidirá sobre a 

efetiva ocorrência do sinistro, conforme narrativa inicial.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107616 Nr: 6745-19.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANN E HERMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824

 Numero do Processo: 6745-19.2011.811.0037 (107616)

Ação de Indenização por Dano Material e Moral

 Requerente: Douglas da Silva

 Requerido: Hermann e Hermann LTDA. - ME

Vistos etc.

Trata-se de ação de Indenização por Dano Material e Moral proposta por 

Douglas da Silva em face de Hermann e Hermann Ltda, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do tramite processual, a parte autora desistiu da ação, com 

anuência expressa da parte requerida (fls.102).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios, conforme pactuado (fls. 

102).

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de Agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128341 Nr: 1264-70.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI SALDANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110899 Nr: 1245-35.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 
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(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179667 Nr: 10425-36.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS ARAUJO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Thais Araujo 

Paiva, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170071 Nr: 5268-82.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Cristiane de 

Almeida Ferreira, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160814 Nr: 764-33.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161709 Nr: 1129-87.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, em razão da revelia da parte 

ré.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169297 Nr: 4942-25.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINO OLIMPIO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Osmarino Olimpio 

Caetano, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.082,50 (cinco 

mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional.Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de 

agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 603-72.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP PISCINAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBEDOUROS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por SP Piscinas 

Ltda. - ME, tendo em vista que a parte não logrou êxito em comprovar a 

causa de pedir. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130504 Nr: 3137-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTA DA CRUZ BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSO CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Compareceram aos autos servidores da FUNAI, informando que todos os 

bens removidos pertencem à FUNAI (f. 286).

Registro que a informação é corroborada pela documentação acostada às 

f. 74/90 e 104/133.

Consigno, ainda, que constam reiteradas declarações do requerido no 

sentido de que os bens pertenciam ao órgão indigenista, situação que não 

foi impugnada pela parte adversa. Destaco:

“o requerido foi proprietário da oficina mecânica denominada Valverde e 

prestava serviços para a FUNAI tendo recebido inúmeros veículos para 

conserto em sua oficina” (f. 101)

 “que o declarante tem no local veículos pertencentes ao Governo; que o 

declarante está retirando os veículos que estão sob sua responsabilidade 

pois prestava serviços mecânicos à FUNAI” (f. 165)

“Registra-se que nas diversas vezes que o requerido esteve neste Núcleo 

da Defensoria Pública, sempre afirma veementemente que os veículos que 

se encontram no local são de propriedade de União e estavam em sua 

posse em razão de serviços por ele prestados à FUNAI” (f. 234)

“que desde janeiro de 2004 trabalha exclusivamente para a FUNAI” (f. 

277)

Ante o exposto, dando cumprimento às decisões proferidas às f. 223/226 

e 282/283, determino a entrega e a remoção do patrimônio público ao seu 

titular, desincumbindo, assim, a requerente do encargo de fiel depositária 

dos referidos bens.

Não havendo outras deliberações para o momento, intime-se a autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se em regime de plantão judiciário e pelo oficial de justiça 

plantonista.

Primavera do Leste, 29/08/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 65933 Nr: 5731-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELGA RENATI KREBS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5731-68.2009.811.0037 (Código nº 65933)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Bradesco S/A

 Executado: Helga Renati Krebs - ME

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Helga Renati Krebs – ME, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual a parte exequente noticiou o pagamento 

do débito, postulando pela extinção do feito (fls.73).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios, consoante pactuado 

(fls.73/74).

 Baixe-se a medida restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 30 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003143-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

FERNANDO GOELLNER (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003143-56.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: FERNANDO GOELLNER 

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO por FERNANDO GOELLNER movida 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. No id. 13296630, foi determinada a intimação da 

parte embargante para recolher às custas devidas, em 15 (quinze) dias. 

Certidão de que decorreu o prazo concedido sem manifestação (id. 

14906188). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado a parte embargante emendar a 

inicial (id. 13296630), a fim de que preenchesse os requisitos exigidos 

para sua admissibilidade, sem que fosse atendida na íntegra as 

determinações. Diante de tal hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código 

de Processe Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: “O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado”. “Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT, no 

Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária e as custas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a distribuição 

sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as petições serão 

encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes de se cancelar a distribuição, deve-se intimar a 
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parte para o fim de complementação. 2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 

1 desta norma (2.14.2.1) será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Sobre o tema, vejamos os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran 

Velasco Nascimento: “Primeiramente observa-se que ao determinar o 

cancelamento da distribuição, como conseqüência dessa inadimplência, 

esse comando legal também deixa claro, que o recolhimento das custas 

iniciais é um pressuposto processual objetivo de existência do processo, 

vez que o cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, 

impedindo, ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição 

cancelada possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza 

formal ou de mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação 

jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. 

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Custas pela parte 

embargante. Sem honorários, ante a ausência de citação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005627-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAURO RODINEI SAPIECINSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIO VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1005627-44.2018.8.11.0037 

EXEQUENTE: MAURO RODINEI SAPIECINSKI EXECUTADO: JOSE ENIO 

VIEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

ajuizada por MAURO RODINEI SAPIECINSKI em face do JOSE ÊNIO VIEIRA, 

devidamente qualificados nos autos. No ID 14860933, a parte requerente 

pugnou pela desistência da ação e a extinção do processo. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

taxas processuais. Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005478-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005478-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA 

Vistos. Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte autora comprovar nos autos a mora da parte requerida, sob pena de 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004599-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

SANDRA ADRIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004599-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA ADRIANA DA 

COSTA REQUERIDO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que intimada para comprovar a 

hipossuficiência alegada, bem como para emendar a inicial, corrigindo o 

valor da causa, a parte autora somente se manifestou quanto à primeira 

determinação, apresentando os documentos comprobatórios, deixando, no 

entanto, de emendar a inicial. Desse modo, intime-se a parte requerente 

para, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do referido 

códex. Após, conclusos para juízo de recebimento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001173-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005540-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003088-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJANIRA CARVALHO DA CHAGA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))
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JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou a 

distribuição da Carta Precatória, apesar de intimada. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória , no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada . Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FRANCO (EXECUTADO)

JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANA FRANCO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos , apesar de citadas. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002952-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000230-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DETOFOL BORTOLI (AUTOR(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANE VEISE ORTIZ (RÉU)

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYTON PAIVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

F. MARTINS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 13352312, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o endereço de ID 13285925 é o mesmo que consta na inicial. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO (EXECUTADO)

JUNIO GOMES ROSALIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora retirar a 

certidão de penhora bem como comprovar o pagamento da certidão , no 

prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003817-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003815-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003745-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003791-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003808-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVALDO FONSECA ALVES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005834-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (RÉU)

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005834-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP, LORAN MARLON 

BERALDO DE PIERI Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo 

BANCO DO BRASIL S.A em face de OPORTUNA SERVICOS E 

TERCERIZACOES LTDA e LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, ambos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado aos requeridos, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderão os requeridos, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Ficam os 

requeridos alertados de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 15h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003697-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003786-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003835-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002950-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003818-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ALVES PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARTA SANTANA DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003827-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SEVERINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005522-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBSON BARCELOS PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005522-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME, ROBSON BARCELOS 

PEREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO 

BRASIL S.A em face de ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA ME e 

ROBSON BARCELOS PEREIRA, ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

aos requeridos, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderão os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, não sendo cumprido 

o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo 

requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código 

de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 

15h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 147 de 713



advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003823-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da certidão premonitória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002576-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SUELEN RESPLANDI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIG FRIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

KLEBER ROBERTO VIEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003832-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RENATO DIRCEU FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 2254-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLYBAS EGYDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9.290/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2544-A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:MT 10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 284/285, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167389 Nr: 3881-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA ANTUNES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO CERQUEIRA - ME "COMERCIAL 

ALIANÇA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 48, tendo em vista que até a 

presente data a carta precatória não foi devolvida, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47608 Nr: 3053-51.2007.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW, 

GABRIEL REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado Rogério 

de Barros Curado, OAB/MT 10.944 que os autos encontram-se com vista 
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pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160169 Nr: 488-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 MT, DAIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14.690 MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945 B/MT, FABIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10.962 B, JULIANO MARTIM ROCHA - 

OAB:253.333 SP, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381 

MT, LUIZ CARLOS CARCERES - OAB:26.822- B/ PR, MARCELO SALVI - 

OAB:40.989 /SC, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:MT/8.656, WILLIAM 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3.928 MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 1152-58.2001.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS SEFRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIETE PICINAS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO, RINALDO FERRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme extrato em anexo, a carta precatória foi devolvida 

a este Juízo em 27/06/2017, via correio correio(AR n° JJ657719780BR ), 

contudo não chegou neste Juízo. Certifico ainda, que em contato com a 

servidora CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM, esta informou que a 

carta precatória foi devolvida sem cumprimento ante a ausência de 

pagamento da diligência do oficial de Justiça, deste modo, intimo a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 4854-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005963-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005963-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GETULIO GONCALVES VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL C/C PEDIDO LIMINAR proposta por 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra BANCO BRADESCO S.A, ambos 

qualificados. Aduz, em síntese, que o requerido ajuizou Execução por 

Título Executivo Extrajudicial em face do requerente, realizando a anotação 

da existência da referida ação nos órgão de proteção ao crédito. Alega 

que, em virtude de tal anotação, todas as operações de crédito do 

requerente estão sendo negadas pelas instituições de crédito do Brasil e 

do exterior, suspendendo todas a suas linhas de crédito, limites de cheque 

especial e cartões de credito pessoais. Relata que o autor é agricultor e 

empresário, dependendo de uma série de investimentos financeiros para a 

compra de insumos e equipamentos, manutenção de maquinários e demais 

despesas relacionadas à lavoura e cultivo, podendo as negativas de 

crédito causarem possíveis atrasos no pagamento de seus funcionários. 

Informa que a transação financeira executada foi garantida por uma área 

de terra denominada de Fazenda São Matheus II, avaliada em quase 

R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), sendo devidamente 

anotada a hipoteca na matrícula do imóvel. Requer, em sede de tutela de 

urgência, que seja deferida a medida, inaudita altera parte, a fim de 

determinar a suspensão do registro do nome do requerente nos cadastros 

de inadimplentes em relação à execução nº 1003783-59.2018.8.11.0037, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, bem como que a requerida 

abstenha-se de efetuar qualquer futura anotação nos respectivos órgãos, 

sob pena de multa. Juntou documentos. É a síntese do relatório 

Fundamento e decido Verifica-se que a natureza da ação proposta não 

mais encontra respaldo no Código de Processo Civil, o qual não contempla 

mais existência de ações cautelares autônomas de natureza preparatória 

de ação principal. Nesse sentido: AÇÃO AUTÔNOMA EXIBITÓRIA: 

sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I e VI do novo CPC. – Pretensão de reforma. – 

INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter denominado de ação 

autônoma exibitória, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de 

ação cautelar de exibição de documento. A ação proposta é inadequada e 

não mais prevista em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos 

processuais para o seu prosseguimento válido, previstos no art. 485, VI 

do NCPC. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 

- Apelação APL 10117095320168260196 SP 1011709-53.2016.8.26.0196 

(TJ-SP) Data de publicação: 10/02/2017). Com isso, determina-se a 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial, adequar o 

procedimento e o pedido nos termos da legislação vigente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art.321, paragrafo único do C.P.C). 

Outrossim, dispõe o §4ª do artigo 303 acerca do valor da causa nos 

procedimentos de tutelas requeridas em caráter antecedente que: “Na 

petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar 

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela 

final”. Assim, intime-se o requerente para, no mesmo prazo, atribuir valor 

proporcional à causa, atentando-se aos dispositivos legais aplicáveis a 

cada procedimento. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005998-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALESSANDRA DE MELO (AUTOR(A))

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005998-08.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLAUDIA ALESSANDRA DE MELO RÉU: INSS Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTE PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU, SUCESSIVAMENTE, MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

ATÉ O SEGURADO TER CONDIÇÕES DE RETORNAR AO TRABALHO 

ajuizada por CLAUDIA ALESSANDRA DE MELO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de HAS, em uso regular de 

medicamento, frequente acompanhamento ambulatorial, depressão, 

fibromialgia, fobia e síndrome do pânico, impedindo-a de trabalhar. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que existe início de prova material, bem como da 

incapacidade laboral da parte requerente. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovação mediante laudo 

pericial, atestando a incapacidade temporária ou permanente para o 

exercício de atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O 

benefício de auxílio doença é devido em razão da incapacidade 

temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o 

exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei. 2. 

Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a incapacidade 

temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. Juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento 

da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas 

de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a 

apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico 

Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: 

pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 9-8129-8909, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 31/ 

6067478033, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005996-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

LORECY TEREZINHA COSTA HENKES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005996-38.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): LORECY TEREZINHA COSTA HENKES RÉU: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelo 

exequente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei nº 

1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de 

provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que pese a 

requerente ter alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se pela análise da exordial que não é pessoa de parcos recursos, 

vez que é médica. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ADVOGADO 

EM CAUSA PRÓPRIA. INDEFERIMENTO. Declaração de pobreza que gera 

presunção apenas relativa (e não absoluta) da hipossuficiência da parte, 

devendo ser demonstrada a condição de necessitado por outros meios. 
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Existência nos autos de elementos seguros que permitem o afastamento 

dos benefícios. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO.TJ-SPAgravo de Instrumento AI 21816436620148260000 SP 

2181643-66.2014.8.26.0000 (TJ-SP)Data de publicação: 21/11/2014. Desta 

forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira do exequente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira do requerente, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas processuais e de que possuem dívidas em 

atraso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005991-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005991-16.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARIA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de hanseníase multibacilar, tendinopatia 

subescapular no ombro esquerdo, tendinopatia do supraespinhal no ombro 

direito, úlcera gástrica, dor crônica intratável, infarto do miocárdio, história 

pregressa de AVC, hipertensão arterial sistêmica e arritmia, hipertensão 

essencial primária, sequelas de hanseníase (lepra), tendinite calcificada, 

transtorno depressivo recorrente, outras doenças especificadas do 

intestino, distúrbios do início e da manutenção do sono, dorsalgia e 

transtorno depressivo, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início 

de prova material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar 

que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante 

laudo pericial, atestando a incapacidade temporária ou permanente para o 

exercício de atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O 

benefício de auxílio doença é devido em razão da incapacidade 

temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o 

exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei. 2. 

Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a incapacidade 

temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. Juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento 

da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas 

de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a 

apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico 

Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6113349075, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005994-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARITELMA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005994-68.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARITELMA DA SILVA ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARITELMA DA SILVA ARAÚJO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

de discos lombares, lumbago com ciático, dor lombar baixa, espondilose 

lombar, discopatia, lombociatalgia, hérnia discal protursa e hérnia 

protursão focal, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, 

há necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6226206768, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006001-60.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício 

Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 13/11/2018 às 14:10. As 
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testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (ADVOGADO(A))

NILENE PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001083-13.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NILENE PEREIRA BARBOSA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação de ID. 15035396, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos da decisão 

conforme ID nº 12450572. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BAMBIL ZEN (ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK (ADVOGADO(A))

ITACIR ZEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005422-15.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ITACIR ZEN RÉU: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando que foi agendada uma consulta médica no dia 27/08/2018 

para fornecimento da medicação, intime-se a parte autora para informar se 

o paciente ITACIR compareceu na consulta agendada, devendo juntar aos 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, venham os autos 

conclusos com URGÊNCIA. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SACHI VARGAS (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000707-27.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SACHI VARGAS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino 

que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174545 Nr: 7690-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, ATMOS AGRO 

BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, EDEGAR JOSÉ RAIMUNDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO, PAULO MASSANORE BANCO, GENESIS AGRO 

INVESTMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 

09411325000131, Inscrição Estadual: 133553736, atualmente em local 

incerto e não sabido ATMOS AGRO BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 

17434158000172 e atualmente em local incerto e não sabido EDEGAR 

JOSÉ RAIMUNDO, Cpf: 50752065904, Rg: 38835734, Filiação: Alcides 

Raimundo e Irene Manfrin Raimundo, data de nascimento: 30/09/1965, 

brasileiro(a), natural de Jandaia do Sul-PR. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita..

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de 

Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 30 de agosto de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104297 Nr: 3261-93.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANY SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 
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para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138700 Nr: 9483-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA IRENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 2744-59.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 4652-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA DE JESUS MORAES DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145933 Nr: 2507-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FAVARIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138276 Nr: 9185-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIRIA QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 6434-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI RUSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, OESTE 

AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 Vistos. Declaro encerrada a instrução. Sai a parte autora intimada para 

apresentação de memoriais, no prazo legal. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1497 Nr: 575-51.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES 

LTDA, MARGITA WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MACHADO RORIZ 

ARAÚJO - OAB:PROC.FAZ.NACION, HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, NAPOLEÃO 

VITÓRIO SERAFIM DE CARVALHO - OAB:PROCURADOR, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 Processo nº: 575-51.1999.811.0037 (Código 1497)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso, conforme determinado 

anteriormente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209319 Nr: 3849-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA PHELIPPE, JOSE 

ARLINDO DA SILVA, JACKSON PEARGENTILLE, ANTONIO CARLOS 

PAOLIELO DE ANDRADE, JURANDIR PINHEIRO, MARCOS ANTONIO 

DELFINO GONSHIOR, ROBSON THOMAS MOREIRA, CLAUDINEI ROSSI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 154 de 713



QUEIROZ, ANTONIO DOS SANTOS SOARES, RSP CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDER RODRIGUES DE 

MORAES - OAB:282475/SP

 Vistos. Ante o teor da petição de fl. 323, homologo o pedido de 

desistência da oitiva da testemunha ANDERSON CASTRO DE ANDRADE. 

Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, procedendo-se as anotações de estilo. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40974 Nr: 3420-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELI TIRLONI CANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126819 Nr: 9349-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA GRACIELA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 2114-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126807 Nr: 9337-65.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOARES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - 

OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113875 Nr: 4377-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SEVERO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127734 Nr: 687-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMERSON CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAAC SILVA NERY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 23.565

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerida para fornecer o número do seu CPF(do Advogado) para 

expedição do Alvará Eletrônico da parte requerida, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72113 Nr: 4428-82.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162446 Nr: 1441-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA EICKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137335 Nr: 8543-10.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ANDRADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130965 Nr: 3542-44.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDSON BORTOLOTTE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora, da expedição dos Alvarás Eletrônicos, bem como, para no prazo 

de 10(dez) dias, comprovar o levantamento dos valores e repasse a parte 

autora. Decorrido o prazo os autos serão encaminhados à parte requerida 

para intimação da sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40985 Nr: 3426-19.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127734 Nr: 687-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMERSON CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAAC SILVA NERY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 23.565

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de penhora do bem.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65877 Nr: 5645-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, Anderson 

Machnic, JAIRO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 Processo nº: 5645-97.2009.811.0037 (Código 65877)

Vistos.

Considerando o ofício de fls. 87/90, consigno que foi realizada nova 

consulta ao Sistema BacenJud, sendo constatado que o bloqueio de fls. 

81/82 gerou ID, bem como o saldo encontrado foi transferido à agência 

3834 do Banco do Brasil, não havendo mais qualquer comando que possa 

ser realizado por esta magistrada.

Assim, certifique-se a Sra Gestora se foram encaminhados os 

documentos necessários à vinculação do valor ao setor competente e, em 

caso positivo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

solicitando informações sobre a falha na transferência e vinculação dos 

valores aos autos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65877 Nr: 5645-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, Anderson 

Machnic, JAIRO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 Processo nº 5645-97.2009.811.0037 (Código 65877)

Vistos.

Consigno que deixo de analisar o pedido de redirecionamento da 

execução aos sócios, visto que já foi deferido à fl. 29.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 156 de 713



do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

STEPHANY MARIA LIMA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, por determinação do Exmº. Dr. Eviner 

Valério, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara desta Comarca, foi designada 

audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 18/09/18, às 10h40min, 

na conformidade da decisão lançada sob Id n. 12762730. Primavera do 

Leste-MT., 18/05/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005431-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (REQUERENTE)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005431-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RONALSO DONDE POLESSO 

REQUERIDO: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS 

LTDA - EPP Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Ronelson Dondé Polesso em face de Sabin 

Serviços Autorizado de Bombas Injetoras LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 10h00min, ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em decorrência do suposto débito 

com a requerida totalizando a importância de R$11.175,74(onze mil, cento 

e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), vinculado a 06(seis) 

duplicatas protestadas. O autor afirma que entrou em contato com a 

requerida para sanar o litígio administrativamente e não obtivera êxito, pois 

foi informado que os serviços foram autorizados por terceiros e que os 

efeitos do protesto não serão excluídos, salvo em caso de adimplemento. 

Por fim, o autor relata que não possui qualquer vinculo jurídico com a 

requerida e tampouco autorizou serviços em seu nome. Assim, requer 

através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão dos 

efeitos do protesto, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Certidão 

de Protesto(id. n°14545238) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. O autor afirma que não possui qualquer vinculo 

jurídico com a requerida que tenha dado origem aos débitos. Assim, neste 

momento, deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor. O 

fumus boni juris, evidencia-se pelos fatos alegados pela parte reclamante, 

de que, em princípio, presumem-se verdadeiros, deles transparecendo a 

razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O periculum in mora, por 

sua vez, resta evidente pelos nefastos prejuízos que o protesto 

acarretaria ao reclamante, obstaculizando seu crédito na praça. É firme a 

jurisprudência hodierna no sentido de que, estando sub judice à matéria 

relacionada com títulos da dívida, presentes o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, cabe deferir pedido de sustação de protestos de títulos contra 

os devedores. Vale ressaltar que em relação aos protestos de títulos, 

estando esses efetivados, a determinação judicial é para que o cartório 

suspenda os efeitos, ou seja, que se omita de emitir certidões positivas 

constando os protestos dos títulos objeto da lide. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DO REPASSE DA QUANTIA 

PAGA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA RÉ. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 

PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Narra a autora que, ao tentar efetuar compra de 

mercadorias, foi surpreendida com a notícia de que havia um protesto em 

seu nome, no valor de R$ 419,55. Não há se falar em nulidade da 

sentença por ausência de fundamentação, pois esta apreciou o fato e a 

prova, observando o artigo 458 do código de processo civil. Preliminar de 

cerceamento de defesa que deve ser afastada. No âmbito do juizado 

especial cível a produção probatória é realizada na solenidade de 

instrução. No caso, a recorrente concordou com a supressão da 

audiência de instrução e julgamento, dispondo do seu direito de produção 

de provas. De qualquer forma, o documento postulado não afastaria o 

dever de indenizar. Restou comprovado o pagamento do referido título, 

conforme o documento da fl. 17. Embora a requerida alegue que não 

recebeu o valor, o consumidor não pode responder por eventual falha no 

repasse da quantia devidamente paga. Autora que ficou exposta perante 

terceiros e impossibilitada de exercer suas atividades comerciais de forma 

plena em razão do protesto indevido. Dano moral configurado diante dos 

transtornos sofridos pela empresa autora. Quantum indenizatório mantido 

em R$ 6.780,00, pois inclusive aquém dos outros casos semelhantes 

julgados pelas turmas recursais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Recurso improvido (TJRS; RecCv 0031068-84.2014.8.21.9000; Passo 

Fundo; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Cintia Dossin Bigolin; 

Julg. 08/04/2015; DJERS 14/04/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. 

PAGAMENTO. VEROSSIMILHANÇA. Os documentos juntados pela 

agravante na inicial da ação demonstram, em princípio, o pagamento da 

dívida objeto do protesto. Assim, a prova dos autos é suficiente, por ora, 

para o convencimento da verossimilhança das alegações da agravante, 

devendo ser deferida em parte a antecipação de tutela, no sentido de 

suspender os efeitos do protesto. Atendimento dos requisitos do art. 273, 

caput, do CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70057720104, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 03/12/2013)” (sem grifo no original). A duplicata 

mercantil, título de natureza causal, é protestável por indicação do suposto 

credor, mas, para tanto, era imprescindível a existência de obrigação 

inadimplida conforme o artigo 13, da Lei n°5474/68. Nesse caso, a 

requerida deverá provar no decorrer da esteira processual a causa 

subjacente da efetivação do protesto do título executivo. Assim, o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil 

reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. Não há que se falar em perigo 

de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente 

ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 157 de 713



destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que seja oficiada ao 

2° Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste (Cartório do 2° Ofício), 

para que o Oficial da Serventia proceda à suspensão dos efeitos dos 

protestos Instrumento n°128016, Livro 595, Folhas 17, valor de 

R$1.500,00(...), instrumento 128018, Livro 595, Folhas 19, no valor de 

R$1.500,00(...), Instrumento 128019, Livro 595, Folhas 20, valor de 

R$1.500,00(...), instrumento 128020, Livro 595, Folhas 21, no valor de 

R$1.500,00(...), Instrumento 128021, Livro 595, Folhas 22, valor de 

R$1.500,00(...), Instrumento 128022, Livro 595, Folhas 23, valor de 

R$3.655,74(...), devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão 

positiva relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. Intimo 

a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para que o Cartório 

do 2º Ofício proceda a suspensão dos efeitos do protesto em relação aos 

instrumento supracitados. Primavera do Leste-MT, 29 de agosto de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001440-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEGUST FISH IND E COM DE PESCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT NAKAGAWA - ME (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, impulsiono o feito para intimar o(a,s) exequente(s), na pessoa dos 

seus advogados, acerca do documento juntado no Id 14822640, bem 

como para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste/MT, 30 de agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000689-74.2016.8.11.0037 

REQUERENTE: FLAVIO DOS SANTOS MOREIRA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por FLAVIO DOS SANTOS 

MOREIRA em face de OI S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Assim, conclui se que as concessionárias, operadoras do serviço 

de telefonia fixa, como fornecedoras de serviço público, são obrigadas a 

prestar um serviço de excelência ao consumidor, por imposição legal. Por 

conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A parte autora aduz que possui relação jurídica de consumo com a 

empresa ré, onde lhe é disponibilizada serviços de telefonia por meio do 

terminal telefônico n° (66) 3498 4679. Relata que a empresa ré passou a 

lançar valores em sua conta, referentes a serviços nunca requeridos pelo 

autor, denominados de “COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES 2, SIGA-ME”. Aduz que entrou em contato com a reclamada 

por diversas vezes, entretanto a ré se manteve inerte. Esclarece que 

tentou por diversas vezes resolver o infortúnio de forma administrativa, 

tendo registrado vários protocolos de atendimento, porém não obteve 

sucesso nas incontáveis tentativas. A empresa requerida por sua vez 

alega que não se tratam de serviços não contratados e sim serviços que 

fazem parte do pacote contratado pelo autor, não sendo cobrado valores 

adicionais pelos serviços. Entretanto, aduz que o pacote denominado 

SIGA-ME é um serviço corresponde a um serviço digital de transferência 

temporária e foi cancelado no dia 19/12/2016. Por fim, requereu a total 

improcedência dos pedidos realizados pelo autor, sob o argumento de que 

não houve cobrança indevida de serviços. Compulsando os autos entendo 

que razão assiste à parte autora, pois a requerida não logrou êxito em 

comprovar suas alegações. Dessa forma, verifico que a ré faz somente 

alegações sobre a contratação dos serviços e que tais serviços fazem 

parte do pacote já contatado pelo autor, no entanto nenhum de seus 

argumentos vem acompanhado de qualquer prova neste sentido, ônus que 

lhe cabia exclusivamente nos termos do art. 373, II, do CPC, pois é quem 

detém os documentos necessários ao esclarecimento do conflito. Latente 

a aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, constato que a ré não impugnou a extensa 

relação de protocolos trazidos aos autos pelo requerente. Logo, não 

comprovada a contratação entre as partes nos termos alegados deve ser 

reconhecida a cobrança indevida dos valores pagos a mais. No que tange 

a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem 

se inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso 

dos autos, vez que a reclamada efetuou a cobrança sem observar os 

deveres mínimos de cuidado, disponibilizando seus serviços mesmo 

quando sequer foi solicitado. O dano material deve ser comprovado nos 

autos e considerando que o autor comprovou as cobranças indevidas de 

julho de 2015 a julho de 2016, o quantum da repetição do indébito consiste 

no valor de R$ 361,25 (trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco 

centavos) que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente, perfazendo o total de R$722,50 (setecentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos). No tocante ao dano moral, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Declaro inexistente os valores não contratados referentes aos serviços: 
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COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2, SIGA-ME; b) 

Condeno a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que 

equivale a R$722,50 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos), corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos 

pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação d) 

Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 03.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000689-74.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FLAVIO DOS SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 21/04/2018 (id. 

nº9011164), ocasião em que o requerente registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 07/05/2018, e apresentou recurso 

em 17/05/2018(id. nº13261245), dentro do prazo legal. Considerando que 

o recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com 

as custas processuais, defiro o pedido de justiça gratuita. O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESTON LEANDRO SOUZA LOPES (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000204-06.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido a cobranças indevidas, ocorridas após o cancelamento 

do contrato. Afirma o reclamante que efetuou todos os pagamentos 

referentes aos serviços contratados, e solicitou o cancelamento da 

assinatura, bem como que teve seu nome e CPF negativados nos órgãos 

de restrição de crédito. A requerida contesta, alegando que os serviços 

foram plenamente utilizados pela parte autora, bem como, que não houve 

solicitação de cancelamento, sendo cancelada a linha telefônica somente 

após o inadimplemento das faturas. Sustentando que não há que se falar 

em ato ilícito ou danos morais a serem indenizados. Em que pese tenha o 

reclamante alegado ter havido cobrança indevida, vez que já havia 

cancelado o contrato e quitado seus débitos, o mesmo não trouxe aos 

autos, qualquer elemento probatório mínimo de suas alegações, deixando 

de juntar comprovantes de pagamentos e protocolo de solicitação de 

cancelamento do contrato. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível. Neste caso, o reclamante deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos 

nenhum documento ou indício que possa ser utilizado como prova mínima 

de suas alegações, não havendo comprovação da ocorrência de dano 

moral ou material, sendo a improcedência à medida que se impõe. Por 

outro lado, há o pedido de inversão do ônus da prova por se tratar da 

relação de consumo, todavia tal instituto não é absoluto, devendo o 

consumidor produzir as provas mínimas que lhe são possíveis. Neste 

sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: “ 

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 

Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do suporte 

probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) Nesta condição, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Transitada em julgado, proceda-se à baixa dos autos no sistema PJe. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 22 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que a 

sentença proferida transitou em julgado sem interposição de recursos. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2192-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, NMED 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944
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 .... os autos que originaram as provas juntadas a este processo não 

estão abarcados pelo segredo de justiça e, portanto, autorizou que as 

informações fossem enviadas para este Juízo (fls 1853-v), razão pela 

qual elas podem permanecer nos autos, sem necessidade de serem 

desentranhadas.Tendo em vista a comprovação da regularidade de eleitor 

do cidadão ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, DEFIRO SUA 

HABILITAÇÃO PARA PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DESTA AÇÃO 

POPULAR COMO AUTOR, devendo ser intimado de todos os atos a serem 

realizados a partir de agora.Em razão disso, entendo desnecessária a 

publicação de Editais para habilitação de possíveis interessados prevista 

no art. 9 º da Lei 4717/65 (“ Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der 

motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e 

condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer 

cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do 

prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o 

prosseguimento da ação”).Isto porque, pela Ação Popular, protege-se o 

interesse geral (patrimônio público e moralidade administrativa). Por ela 

não se amparam interesses próprios, mas sim coletivos. Assim, o 

beneficiário direto e imediato da ação não é o autor popular, mas o povo 

enquanto titular do direito subjetivo ao governo honesto e, portanto, com a 

habilitação do novo autor popular a ação continuará a tramitar 

normalmente, sendo que a publicação de Editais para habilitação de outros 

interessados apenas atrasaria ainda mais este processo que já tramita 

desde 2015, não tendo nenhuma necessidade lógica, pois os interesses 

da sociedade já estão sendo preservados.Desta forma, intime-se a parte 

autora ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA para que apresente 

contrarrazões de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se as 

partes desta decisão pelo DJE e o representante do Ministério Público 

pessoalmente.Após, encaminhe-se o processo para o Tribunal de Justiça 

para apreciação do recurso.Primavera do Leste - MT, 29 de agosto de 

2018________________Eviner ValérioJuiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187987 Nr: 2942-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro 

no artigo 5º do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.Desde já, manifestem-se as partes quanto ao 

cálculo de fl. 86 e em seguida voltem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204633 Nr: 1629-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/O

 Autos código 204633

Vistos.

Diante da determinação constante no Oficio Circular de nº 

10/2018/GAB/J-Aux, passo a reanalisar a prisão do acusado.

O artigo 3º do DL 9246/2017 traz a seguinte redação:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às 

pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 

11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, 

deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem 

grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os 

agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1º, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; ou

VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

 Posto isto, observo que no presente caso, os crimes que originaram os 

autos se tratam dos tipos penais previstos nos artigos 33, caput e 35, c.c 

o 40, V, ambos da Lei 11.343/06, sendo o primeiro equiparado a hediondo.

Ademais, de acordo com o cálculo acostado à fl. 120, o apenado foi 

condenado ao cumprimento de 09 anos e 04 meses de reclusão, cumpriu 

até a presente data apenas 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e a 

data prevista para a progressão do apenado ao regime semiaberto é em 

15.06.2019.

Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro no 

art. 3º, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.

Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de fl. 120 e em 

seguida, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172861 Nr: 6740-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR AFRO DOS ANJOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 Autos código 172861

Vistos.

Diante da determinação constante no Oficio Circular de nº 

10/2018/GAB/J-Aux, passo a reanalisar a prisão do acusado.

O artigo 3º do DL 9246/2017 traz a seguinte redação:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às 

pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 

11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, 

deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem 

grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os 

agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1º, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; ou

VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

 Posto isto, observo que no presente caso, o crime que originou os autos 

se trata do tipo penal previsto no artigo 217-A, o qual é hediondo.

Ademais, de acordo com o cálculo acostado à fl. 117, mo apenado foi 

condenado ao cumprimento de 14 anos e 07 meses de reclusão, cumpriu 

até a presente data apenas 02 anos, 09 meses e 01 dias e a data prevista 

para a progressão do apenado ao regime semiaberto é em 16.01.2021.

Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro no 

art. 3º, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.

Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de fl. 117 e em 

seguida, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205604 Nr: 2089-72.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA, CLAUDIO ANDRÉ PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 29 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211119 Nr: 4568-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 A manutenção de sua prisão preventiva é medida de rigor.Por estes 

argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do 

denunciado e, em consequência, indefiro as pretensões formuladas.Feitas 

estas ponderações, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução para 19/09/2018 às 13h00min horas, onde 

serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e 

o(a) acusado(a).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 28 de agosto 

de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202561 Nr: 503-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVALDO CARNEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212552 Nr: 5272-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA 

DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE SIANO DA 

SILVA, ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE SILVA RODRIGUES 

SOUSA - OAB:20088/O, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - 

OAB:9556

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), por tratar-se de pluralidade de réus presos.

Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212708 Nr: 5337-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA, RAFAEL PEREIRA DOS 

SANTOS, RAQUEL VITÓRIA MARTINI, LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS, 

CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212624 Nr: 5300-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, FERNANDA 

MARTINY DA SILVA, VONEI RODRIGUES CASTRO, ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO, MARCELO DOS SANTOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212855 Nr: 5405-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CUSTÓDIO MOURA, VALDIR 

RODRIGUES PEREIRA NETO, VITOR HUGO SANTANA DA SILVA, MARCOS 

GABRIEL AMARAL DA SILVA, ROSIMEIRE SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo os advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 
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Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 30 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208159 Nr: 3286-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de 

condenar PEDRO HENRIQUE DE SOUZA às penas do art. 33, caput, da Lei 

n.11.343/2006. Passo à dosimetria da pena. Prosseguindo, conforme se 

verifica acima, o réu foi condenado para cumprir sua pena no regime inicial 

semiaberto, respectivamente, razão pela qual, por celeridade e economia 

processual passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato 

no referido regime: 1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade 

lícita; 2. Uso de tornozeleira eletrônica; 3. Saída para o trabalho às 17:00 

horas e retorno às 07:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo 

em sua residência na Comarca de Cuiabá/MT, durante o repouso diurno e 

integralmente nos dias de folga; 4. Não sair da comarca sem prévia 

autorização judicial. 5. Comparecer em Juízo, para justificar suas 

atividades, até o dia 10 de cada mês; Forme-se o respectivo executivo de 

pena, bem como encaminhe-se à Comarca de Cuiabá/MT. Outrossim, 

proceda-se a incineração da droga apreendida, conforme determina o art. 

32 da Lei de Drogas. Decreto o perdimento do valor apreendido (R$ 25,25) 

em favor do Conselho da Comunidade, nos termos do art. 63 da LT. 

Solicite-se a devolução da precatória de fl. 107 independentemente de 

cumprimento. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R.C. 

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução definitiva e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 7114-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 29 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191417 Nr: 4937-23.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o despacho de fls. 44, bem como a decisão do e. 

Presidente do Tibunal de Justiça de Mato Grosso de fls. 61, autorizando a 

restituição do valor devido à requerente, arquive-se os autos procedendo 

as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 193750 Nr: 6191-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SIMONE CARNIVALI, EDNA MARIA CARNIVALI, LUIZ 

CARNIVALI, SERGIO HENRIQUE CARNIVALI, MARCIA REGINA CARNIVALI 

SCHUHMACHER, ODAIR ROBERTO CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 6191-31.2018.811.0040 Código: 193750

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guias interposto por 

SIMONE CARNIVALI e outros, referente os autos de Ação de Destituição 

de Administrador de Sociedade proposta por Simone Carnivali e outros em 

desfavor de Alcionir Paulo Silvestro e outros, aduzindo em síntese que 

recolheu custas e taxas judiciais dos referidos autos e o mesmo foi extinto 

por continência com outro processo distribuído anteriormente com as 

mesmas partes e causa de pedir.

 Decido.

 A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 03 atualizada e aprovada 

em 02/08/2018, trata em quais casos é possível à devolução do valor de 

custas e taxas judiciais, sendo elas as seguintes situações: recolhidas e 

não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Analisando atentamente os pedido dos autos, é possível verificar que o 

presente caso se enquadra na situação de “recolhidas e não utilizadas”, 

visto que os autos que a parte requerente intentou foram julgados 

extintos, logo no primeiro despacho, ante a continência com outro 

processo distribuído anteriormente com as mesmas partes e causa de 

pedir, não sendo, portanto utilizadas as guias recolhidas ante o 

arquivamento do feito.

Ademais, verifico que foram apresentados os documentos necessários 

para proceder à restituição do valor referente ao pagamento da guia nº 

20472.

Diante do exposto, defiro o requerimento e determino que a Sra. Gestora 

Geral providencie o necessário para que seja restituído à requerente o 

valor de R$ 10.163,10 (dez mil cento e sessenta e três reais e dez 

centavos) referente a guia nº 20472, devidamente corrigida, depositando 

na conta corrente indicada pelo requerente.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005695-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. T. D. O. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)

 

1005695-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1001641-10.2017.8.11.0040 Certidão de Impulsionamento - 

Atos Ordinatórios CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as Partes, para se manifestarem acerca da complementação do 

laudo, bem como informarem acerca do interesse na produção de prova 

oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da lide, anotando prazo 

de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 30 de agosto de 2018. Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TITO COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Processo nº: 1000430-36.2017.8.11.0040 Certidão de Impulsionamento - 

Atos Ordinatórios CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as Partes, para se manifestarem acerca da complementação do 

laudo, bem como informarem acerca do interesse na produção de prova 

oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da lide, anotando prazo 

de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 30 de agosto de 2018. Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003716-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA REGINA SCARIOT (EXECUTADO)

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

ESTOFADOS NORTAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1003716-85.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Processo nº: 1002727-16.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR as Partes, para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, bem como informarem acerca do interesse na 

produção de prova oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da 

lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 30 de agosto de 

2018. Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002806-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

BENEDITO ANTONIO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1002806-58.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 30 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003223-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GEOVAN ARISTIDES BALBOENA (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1003223-11.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 30 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVEIRA VIDAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Processo nº: 1002821-61.2017.8.11.0040 Certidão de Impulsionamento - 

Atos Ordinatórios CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as Partes, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR 

INSTÂNCIA. Sorriso/MT, 30 de agosto de 2018. Marcileia Capitanio M. de 

Souza Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003148-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDE FRIZON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

VILMAR TELOKEN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº: 1003148-06.2017.8.11.0040 Certidão de Impulsionamento - 

Atos Ordinatórios CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte DEVEDORA, para no prazo legal, informar dados bancários 

(banco: nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome 

completo do Titular da conta para a qual será feita a transferência) para 
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transferência dos valores depositados judicialmente. Sorriso/MT, 30 de 

agosto de 2018. Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 87300 Nr: 6797-06.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIC BANCO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, THAÍS 

SALTON, RODRIGO TABORBA SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Enoques Vitorino da Silva - OAB:15210/0, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47709 Nr: 4649-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC-E, ADC, JY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Procurador da Parte Autora fez carga dos autos 

em data de 11/07/2018, ficando ciente da certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça, não tendo apresentado manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 5261-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, DENISE 

GOMES SANTANA - OAB:OAB/RJ 86313

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 148474 Nr: 3308-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO SCARSINSKI, ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI, SOLISMAR ELOI 

BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 2884-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 CERTFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de e INTIMAR a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 147026 Nr: 2523-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 2057 Nr: 107-83.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121189 Nr: 38-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL, CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DUCATI WERWORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Certifico e dou fé que a Exequente fez carga dos presentes autos em 

data de 21/06/2018 devolvendo-os em data de 04/07/2018, ficando ciente 

da determinação de fl. 261 e dos extratos do bacen jud, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da mesma.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 6118-98.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SIMISEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ TEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca das informações do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99000 Nr: 1603-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA.CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90441 Nr: 2069-82.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DE SOUZA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI TIRLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES de 

que foi deferido pela Mma. Juíza o requerimento do Sr. Leiloeiro Judicial 

para adentrar aos imóveis, objeto do leilão, para produção de material 

fotográfico a ser utilizado na divulgação, inclusive com policial, em caso de 

recusa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 10653 Nr: 2417-23.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAISER LEDUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON LUIZ IOPPI - 

OAB:3.300/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora 

para no prazo legal, juntar certidão atualizada da matrícula nº 55.797 do 

CRI de Florianópolis- SC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 165701 Nr: 865-27.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE OLIVEIRA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de Após, INTIMAR a autora 

e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002440-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE BRITO (REQUERENTE)
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EDUARDO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAYNA RODRIGUES DE BRITO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Contestação apresentada pela Defensoria Pública, 

procedo a intimação da parte autora para apresentar Impugnação à 

Contestação. Sorriso, 30 de agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000897-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. H. (ADVOGADO(A))

T. V. (ADVOGADO(A))

M. L. B. (REQUERENTE)

N. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (REQUERIDO)

 

TENDO EM VISTA A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001814-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. (AUTOR(A))

J. C. S. D. A. (ADVOGADO(A))

R. S. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. L. (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para distribuir a Carta Precatória expedida e os documentos 

pertinentes, diretamente na Comarca Deprecada. Sorriso, 30 de agosto de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002558-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

RAFAELA DA SILVA EBERT (AUTOR(A))

MARIA FERNANDA COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO KRUG (RÉU)

VALDELIRIO KRUG (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada nos autos é 

tempestiva, por isso, procedo a intimação da parte requerente para, 

querendo, apresente impugnação à Contestação. Ademais, tendo em vista 

a certidão negativa de citação do requerido Valmiro Krug, intimo a parte 

requerente para indicar o endereço atualizado nos autos. Sorriso, 30 de 

agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000620-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO (AUTOR(A))

PATRICIA SOARES DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

JANINE DAIANE POOTER (RÉU)

TRAUDI POOTER (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos quanto a petição de proposta de 

acordo da parte requerida. Sorriso, 30 de agosto de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003021-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KETELEN ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BEZERRA DE SOUSA (REQUERIDO)

RAFAEL KRZYZANSKI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003021-68.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: KETELEN ANDRADE DA CRUZ REQUERIDO: RAFAEL 

BEZERRA DE SOUSA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes firmaram 

acordo, conforme termo de sessão de mediação e conciliação junto ao 

CEJUSC. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Ante a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, estando resguardados os 

direitos indisponíveis da(s) criança(s) e/ou adolescente(s), HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes no termo de sessão de mediação judicial, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença 

homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, vez que 

defiro os benefícios da AJG. Após o TRÂNSITO EM JULGADO da 

sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SORRISO, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004691-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

KEITY PAGNONCELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 09/10/2018 às 10h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94925 Nr: 6710-16.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA RIBEIRO DA COSTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6710-16.2012.811.0040 Código 94925

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HELENA RIBEIRO DA COSTA VIEIRA

PARTE RÉQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA

FINALIDADE: CIÊNCIA A QUEM POSSA INTERESSAR DE QUE FOI 

DECRETADA A INTERDIÇÃO DE LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA, POR 

SENTENÇA PROFERIDA EM 12/06/2018, PELA CAUSA CID i46.9 e I68.8 O 

QUE LHE IMPOSSIBILITA GERIR SEUS PRÓPRIOS BENS E PRATICAR OS 

ATOS DA VIDA CIVIL, ALÉM DOS LIMITES DA CURATELA, NOS MOLDE 

DO ARTIGO 755, § 3º, DO Código de Processo Civil de 2015. Prazo de 

INTERDIÇÃO – INDETERMINADO – CURADORA NOMEADA HELENA 

RIBEIRO DA COSTA VIEIRA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Mazzei, digitei.

Sorriso - MT, 29 de agosto de 2018.

Joziane dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47757 Nr: 4705-60.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA BRUNA 

ERGANGDA SILVA OAB - 11047, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57204 Nr: 1034-58.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA 

SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, 

ISABEL PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, 

NELSON HOLDEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTON ARALDI - 

OAB:7.974-b

 Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno os autores ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a 

exigibilidade de tais despesas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44134 Nr: 1237-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44136 Nr: 1239-58.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11785/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 1240-43.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46673 Nr: 3612-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO CELLA, VALDIR MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46674 Nr: 3613-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SCAPUCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11785/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 178548 Nr: 8195-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG, IEB, GAB, GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CESAR BASSO HELLMANN 

- OAB:72525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO IVAN 

CESAR BASSO HELLMANN - OAB 72525, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 174279 Nr: 5774-15.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA EIRELI, 

BRUNA FERNANDO CAPITANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLACK CONTAINER BLUMENAU COM. LTDA 

-ME, BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, 

ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais.Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26486 Nr: 1061-17.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA DAIANE 

DOS SANTOS SILVA, OAB - 17824, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96266 Nr: 8204-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado conforme petição de 

fl.188.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 2038-43.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA DE SOUZA COSTA, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PIAZZA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - 8166-B/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21106 Nr: 1286-71.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D' APARECIDA PEIXOTO GOMES 

(falecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, DEIZIANE 

PADILHA DA SILVA - OAB:14834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA KARINA 

ROMÃO CALVO - OAB 19.370 - MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9283 Nr: 1132-92.2000.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB 24888/O, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 24803 Nr: 3748-98.2004.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n.: 3478-98.2004.811.0040

Código: 24803

Vistos,e etc.

Tendo em vista a petição de fls. 381/382 da autora, DECLARO preclusa a 

produção de outras provas pela parte, devendo ser solicitada a devolução 

de eventuais cartas precatórias expedidas, independentemente de 

cumprimento.

No mais, considerando que a parte ré/embargante não apresentou rol de 

testemunhas no prazo estabelecido à fl. 176, DECLARO preclusa a 

produção de prova testemunhal.

Desse modo, DECLARO ENCERRADA a instrução probatória.

DÊ-SE vista às partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 
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do CPC.

Decorrido os prazos, CONCLUSOS para sentença.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103071 Nr: 6050-85.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSS, HELENA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JOSÉ 

FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB - 6.014, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44723 Nr: 1667-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SCAPUCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44965 Nr: 1904-74.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SCAPUCIN, MILTON PAULO 

CELLA, VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 167302 Nr: 1760-85.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, NELSON 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉLIO PEDRASSANI, MARINÊS REOLON 

PEDRASSANI, BENEDITO PRAZERES DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 167302

Vistos, e etc.

Ante o teor da certidão de fl. 40 e por não vislumbrar a comprovação dos 

requisitos respectivos, INDEFIRO o pedido dos autores de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Desse modo, INTIMEM-SE os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, procedam ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8613 Nr: 473-83.2000.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SAFADI JÚNIOR, MARCELINO JOSÉ 

FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A COMÉRCIO E 

INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 TENDO EM VISTA A CARGA DO PROCESSO DE CINCO DIAS ÚTEIS ART 

107, II DO CPC, INTIMO A ADVOGADA ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO, OAB - 16.253-B/MT, PARA QUE DEVOLVA OS AUTOS 

AO CARTORIO, CONFORME DETERMINA CNJ 431, SOB BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102325 Nr: 5285-17.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON AGATTI XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

JADERSON ROSSET OAB - 15.129/MT , A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44724 Nr: 1668-25.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SCAPUCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185107 Nr: 952-46.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE LUZIA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES, ANTONIO LUZIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA KARINA 

ROMÃO CALVO - OAB 19.370 - MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15082 Nr: 2208-83.2002.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRÔNICA TELESON LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Borges, ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA BRUNA 

ERGANG DA SILVA, OAB - 11047, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45849 Nr: 2768-15.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SCAPUCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BEDIN - OAB:11444/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46869 Nr: 3793-63.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS SCAPUCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB - 12113/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1480-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB -24888/O, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119162 Nr: 9451-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA TELESON LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA BRUNA 

ERGANG DA SILVA, OAB - 11047, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 (...) De início, tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo violação da 

lei, HOMOLOGO o acordo de fls. 425-430, para surta seus efeitos 

jurídicos, contudo, deixo de suspender a execução ante a notícia de 

inadimplemento dos executados quanto aos termos do acordo (fls. 

431-433).Quanto ao pedido de expedição de mandado de constatação na 

manifestação às fls. 431-433, considerando a juntado do termo de 

declaração à fl. 447, sócio proprietário da Algodoeira Sorriso Têxtil Ltda. 

atestando a disponibilidade dos produtos objeto de garantia do termo de 

acordo (2.500 arrobas de algodão em pluma, tipo 41/4), há a necessidade 

de se apurar a com maior consistência a necessidade da constatação 

judicial.Assim, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste sobre o 

documento juntado à fl. 447, no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 29 de agosto 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37814 Nr: 713-28.2007.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CLAIR SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES EDUARDO FERNANDO SCHUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

CRISTIANO JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, OAB - 6.014, A FIM DE 

QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA 

DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC 

E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 170 de 713



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35746 Nr: 4877-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, NILSON BUFFON - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL OAB - 24888/O, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 356-77.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA 3R LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO DANIEL 

HENRIQUE DE MELO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 136744 Nr: 8909-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO PEDRO ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - 14717, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95575 Nr: 7449-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA PAULA RODRIGUES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA ROSELI 

INES REIS OAB - 11666, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 195721 Nr: 7221-04.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 131430

Vistos, e etc.

Se no prazo, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, recebo os 

Embargos à Execução para discussão.

CITE-SE a embargada para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95622 Nr: 7505-22.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ NARDI, LUIZ CARLOS NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO DANIEL 

HENRIQUE DE MELO, OAB - 12671/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27189 Nr: 1657-98.2005.811.0040

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR-E, ACDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, ROSELI 

INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA ROSELI 

INES REIS OAB - 11666, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 
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PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120991 Nr: 9940-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ, GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI FATIMA 

DA SILVA VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO ALVADI 

RODRIGO CHIAPETTI, OAB - 15331-O, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004691-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

KEITY PAGNONCELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004691-10.2018.8.11.0040. AUTOR: 

KEITY PAGNONCELLI RÉU: UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Keity 

Pagnoncelli em face de União de Ensino Unopar Ltda. – Unopar Ponta 

Grossa, ambas devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, 

que foi surpreendido com a restrição de crédito em seu nome oriunda de 

um débito no valor de R$ 6.641,64 (seis mil, seiscentos e quarenta e um 

reais e sessenta e quanto centavos) junto a requerida, todavia 

desconhece a procedência da dívida. Alega que não realizou qualquer 

negócio jurídico com a requerida, requerendo em sede de tutela de 

urgência antecipatória a exclusão do seu nome nos cadastros do órgãos 

de proteção ao crédito. Vieram os autos conclusos. Decido. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

que não estão demonstrados os pressupostos acima citados. Com efeito, 

os fatos narrados pela requerente e os documentos juntados aos autos 

não são capazes de convencer este juízo, em sede de cognição sumária, 

de que a inclusão no cadastro de inadimplentes realizada pela requerida é 

indevida, notadamente porque a autora não demonstrou ter adotado 

qualquer diligência no sentido de buscar informações da parte ré quanto à 

origem do suposto débito. Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se 

incabível, por ora, o deferimento da medida de urgência, fazendo-se 

necessária a oportunização do exercício do contraditório e da ampla 

defesa pela parte requerida. Ressalto que mesmo nos casos da relação 

de consumo, é necessária a presença de um mínimo de provas que se 

incline para a ocorrência de eventual uso fraudulento dos documentos do 

consumidor, o que não se verifica no caso, afastando-se, assim, a 

plausibilidade do direito invocado. Ademais, nota-se que a negativação 

ocorreu em 10/03/2016, 11/04/2016 e 10/05/2016, conforme extrato 

juntado no id nº 14692956, ou seja, o nome da reclamante está negativado 

há mais de 02 (dois) anos, tornando frágil a probabilidade de dano 

irreparável ou de difícil reparação, estando, desse modo, ausente o 

periculum in mora. Nesse sentido: MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADOS 

EMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO ATIVO 

PARA DETERMINAR BAIXA DA NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA 

DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausentes a verossimilhança da alegação e o risco de dano 

irreparável ou incerta reparação e impossibilidade de reversão da medida, 

à luz do art. 300 do CPC, isto é, se não há elementos que demonstrem a 

ausência relação jurídica, ainda que decorrente do consumo, bem como se 

a inserção na Serasa já ultrapassa mais de 03 (três) anos, impõe-se o 

indeferimento do pedido de efeito ativo para determinar a baixa de 

negativação in limine. (TJMT – AI nº 1005097-88.2017.8.11.0000, CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Desta forma, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pois presente a verossimilhança das alegações, bem como caracterizada 

a hipossuficiência informacional das consumidoras. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 29 de agosto de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000467-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

NELI NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 172 de 713



Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente pela parte autora, razão pela qual impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida, via DJE, 

para manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004129-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO,NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003390-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI DOS SANTOS ROSENDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração da parte requerida foram 

interpostos tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para 

manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JUNIOR GOSSLER (EXECUTADO)

 

DIANTE DAS CONSULTAS EFETIVADAS PELO JUÍZO, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DOS ENDEREÇOS 

ENCONTRADOS, BEM COMO PARA EFETIVAR O RECOLHIMENTO DAS 

GUIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A COMARCA 

DE SINOP-MT, TENDO EM VISTA QUE A MAIORIA DOS ENDEREÇOS 

ENCONTRADOS SÃO NA ZONA RURAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005786-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. M. (REQUERENTE)

J. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. (ADVOGADO(A))

C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da 

petição e documentos juntados pela parte autora. SORRISO, 30 de agosto 

de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81897 Nr: 754-53.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDCK, DULCINÉIA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GENOWEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

resolvendo o mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso 

I, do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC, ficando suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos às fls. 19.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC, para posterior remessa à instância superior.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61117 Nr: 4410-52.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ BARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FRONTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a rescisão do contrato 

de fls. 16/17, com o retorno do status a quo, com a devolução do montante 

pago ao requerido.Nos termos do artigo 86, do CPC, CONDENO as partes, 

proporcionalmente, ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

na proporção de 50% a para cada um, ficando, contudo, suspensa a 

cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor das 

partes.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81789 Nr: 644-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BREVE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fundamento 

no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

INICIAL destes embargos à execução para reconhecer a inexistência do 

débito constante da nota promissória que embasa a execução. Como 

consequência imediata, JULGO EXTINTO o processo executivo 

644-54.2011.811.0040 (Código 81789), com fulcro no artigo 924, inciso III, 

do NCPC.CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do 

NCPC.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101423 Nr: 4293-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACELIO DA SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCIS - OAB:20.334-A, EGBERTO HERNADES BLANCO - 

OAB:12470-A

 VISTOS.

Considerando que o bloqueio, bem como a transferência de valores foi 

evetivada conforme se verifica em fls. 317/323, OFICIE-SE o Banco do 

Brasil e o Departamento de Depósitos Judiciais para informarem se o valor 

encontra-se depositado.

No mais, intime-se a parte executada para se manifestar acerca do 

bloqueio.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83580 Nr: 2643-42.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BREVE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fundamento 

no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

INICIAL destes embargos à execução para reconhecer a inexistência do 

débito constante da nota promissória que embasa a execução. Como 

consequência imediata, JULGO EXTINTO o processo executivo 

644-54.2011.811.0040 (Código 81789), com fulcro no artigo 924, inciso III, 

do NCPC.CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do 

NCPC.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106280 Nr: 9352-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITLELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 VISTOS.1.) É certo que, por força da efetividade da prestação 

jurisdicional, a execução se processa no interesse do credor, buscando a 

satisfação do crédito constante de um título executivo – exatamente por 

isso é que, ressalvadas as exceções legais, o devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação 

(art. 789, NCPC). Por outro lado, resta patente que a execução deve ser 

promovida pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805, NCPC), em 

respeito ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa 

humana.2.) Partindo-se de tais premissas, o NCPC dispõe que são 

IMPENHORÁVEIS “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida” (art. 833, inciso II), excetuando-se, ainda, os bens em 

duplicidade, conforme orientação do STJ. Igual normativa consta do art. 1º, 

parágrafo único, da Lei 8.009/90. 3.) Deste modo, para a hipótese 

excepcional de constrição dos bens móveis que guarnecem a residência 

da parte executada, é necessário um mínimo de prova da existência de 

bens em duplicidade ou de objetos de elevado valor que ultrapassem o 

padrão médio de vida (fotos da residência e/ou de redes sociais da parte 

executada, por exemplo), sendo insuficiente a simples alegação genérica 

da parte exequente, sob pena de ofensa direta ao disposto no artigo 805 

da legislação processual. 4.) Assim, INDEFIRO o pedido da parte 

exequente, determinando sua intimação para que, no prazo de 15 dias, 

indique e especifique bens à penhora ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.5.) 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 2736-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FARIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 VISTOS.1.) É certo que, por força da efetividade da prestação 

jurisdicional, a execução se processa no interesse do credor, buscando a 

satisfação do crédito constante de um título executivo – exatamente por 

isso é que, ressalvadas as exceções legais, o devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação 

(art. 789, NCPC). Por outro lado, resta patente que a execução deve ser 

promovida pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805, NCPC), em 

respeito ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa 

humana.2.) Partindo-se de tais premissas, o NCPC dispõe que são 

IMPENHORÁVEIS “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida” (art. 833, inciso II), excetuando-se, ainda, os bens em 

duplicidade, conforme orientação do STJ. Igual normativa consta do art. 1º, 

parágrafo único, da Lei 8.009/90. 3.) Deste modo, para a hipótese 

excepcional de constrição dos bens móveis que guarnecem a residência 

da parte executada, é necessário um mínimo de prova da existência de 

bens em duplicidade ou de objetos de elevado valor que ultrapassem o 

padrão médio de vida (fotos da residência e/ou de redes sociais da parte 

executada, por exemplo), sendo insuficiente a simples alegação genérica 

da parte exequente, sob pena de ofensa direta ao disposto no artigo 805 

da legislação processual. 4.) Assim, INDEFIRO o pedido da parte 

exequente, determinando sua intimação para que, no prazo de 15 dias, 

indique e especifique bens à penhora ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.5.) 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60634 Nr: 3931-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1.) É certo que, por força da efetividade da prestação 

jurisdicional, a execução se processa no interesse do credor, buscando a 

satisfação do crédito constante de um título executivo – exatamente por 

isso é que, ressalvadas as exceções legais, o devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação 

(art. 789, NCPC). Por outro lado, resta patente que a execução deve ser 

promovida pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805, NCPC), em 

respeito ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa 

humana.2.) Partindo-se de tais premissas, o NCPC dispõe que são 

IMPENHORÁVEIS “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida” (art. 833, inciso II), excetuando-se, ainda, os bens em 

duplicidade, conforme orientação do STJ. Igual normativa consta do art. 1º, 

parágrafo único, da Lei 8.009/90. 3.) Deste modo, para a hipótese 

excepcional de constrição dos bens móveis que guarnecem a residência 
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da parte executada, é necessário um mínimo de prova da existência de 

bens em duplicidade ou de objetos de elevado valor que ultrapassem o 

padrão médio de vida (fotos da residência e/ou de redes sociais da parte 

executada, por exemplo), sendo insuficiente a simples alegação genérica 

da parte exequente, sob pena de ofensa direta ao disposto no artigo 805 

da legislação processual. 4.) Assim, INDEFIRO o pedido da parte 

exequente, determinando sua intimação para que, no prazo de 15 dias, 

indique e especifique bens à penhora ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.5.) 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52616 Nr: 2648-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 VISTOS.1.) É certo que, por força da efetividade da prestação 

jurisdicional, a execução se processa no interesse do credor, buscando a 

satisfação do crédito constante de um título executivo – exatamente por 

isso é que, ressalvadas as exceções legais, o devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação 

(art. 789, NCPC). Por outro lado, resta patente que a execução deve ser 

promovida pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805, NCPC), em 

respeito ao princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa 

humana.2.) Partindo-se de tais premissas, o NCPC dispõe que são 

IMPENHORÁVEIS “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida” (art. 833, inciso II), excetuando-se, ainda, os bens em 

duplicidade, conforme orientação do STJ. Igual normativa consta do art. 1º, 

parágrafo único, da Lei 8.009/90. 3.) Deste modo, para a hipótese 

excepcional de constrição dos bens móveis que guarnecem a residência 

da parte executada, é necessário um mínimo de prova da existência de 

bens em duplicidade ou de objetos de elevado valor que ultrapassem o 

padrão médio de vida (fotos da residência e/ou de redes sociais da parte 

executada, por exemplo), sendo insuficiente a simples alegação genérica 

da parte exequente, sob pena de ofensa direta ao disposto no artigo 805 

da legislação processual. Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente, 

determinando sua intimação para que, no prazo de 15 dias, indique e 

especifique bens à penhora ou requeira o que entender de direito, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.5.) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135843 Nr: 8382-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em tempo, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, como curador 

especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista 

dos autos pelo prazo legal para apresentação de resposta.

 Após, renove-se vista à parte autora, e, na sequência, ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115832 Nr: 6962-48.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MUSIALAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCNEIDER - 

OAB:7.824-B, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981, RONEY SANDRO 

CUNHA - OAB:5.030

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à 

instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116598 Nr: 7563-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPAÇO FINGER MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAÇU COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para o "fim de 

levantar informações concretas e mais profundas a respeito da empresa 

do Executado", uma vez que consta dos documentos de fls. 93/95 que a 

empresa executada não entregou declaração de imposto de renda nos 

anos de 2015, 2016 e 2017.

Lado outro, considerando a personalidade jurídica distinta da pessoa 

jurídica, DEFIRO a penhora das quotas sociais da empresa executada 

(CNPJ: 16.696.340/0001-39). Para tanto, oficie à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso para promover a averbação/registro da penhora 

nos atos constitutivos da empresa.

Restando positiva a diligência, intime-se a empresa executada para que, 

no prazo de 90 (noventa) dias, apresente balanço especial, na forma do 

art. 861 do NCPC

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88875 Nr: 451-05.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD, CABD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Diante da apresentação de certidão de matrícula do bem imóvel 

atestando a titularidade da parte executada, DEFIRO a penhora sobre o 

bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do 

NCPC, constituindo-se a parte executada como fiel depositária do bem.

 2.) Após, expeça-se mandado/precatória para avaliação do bem e, ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a parte executada, 

seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do art. 842 do NCPC.

3.) Consigno que, para eficácia perante terceiros, competirá à parte 

exequente providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do 

NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário.

4.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91704 Nr: 3540-36.2012.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 175 de 713



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Enoques Vitorino da Silva - OAB:15210/0, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos.

Sobre as petições de fls. 323/332 e fls. 335/338, diga a parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da penhora e 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17029 Nr: 1207-29.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM, CAMSL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro a penhora dos bens indicados às fls. 264/verso. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido na Fazenda Esperança, 

Gleba Rio Verde – Sorriso/MT (fls. 264). Efetivada a penhora, ato contínuo, 

intime-se o executado.

2) Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da diligência, certificar-se se os 

bens ainda são de propriedade do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 7950-40.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Para a analise dos pedidos de fls. 125, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos certidão atualizada 

de matrícula do imóvel que pretende ver penhorado.

2.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 4632-59.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos.

1) Diante das informações prestadas às fls. 243/244, determino a 

intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique nos autos a correta localização dos bens imóveis penhorados, na 

forma do art. 774, inciso V, do NCPC, sob pena de ato atentatório à 

dignidade da justiça e aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do débito.

2) Com a informação, proceda a avaliação dos bens.

3) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

5) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125378 Nr: 2629-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.A. COMÉRCIO DE CARNES LTDA, 

WELLINTON LOPES ADAMI, IORLEI ADAMI, GILMA LOPES ADAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A impugnação de decisões judiciais deve ser formulada pela via recursal 

adequada, não existindo no ordenamento jurídico a figura do pedido de 

reconsideração, razão pela qual mantenho a decisão de fls. 65/66, pelos 

seus próprios fundamentos.

Prossiga-se o feito nos seus ulteriores termos, na forma da decisão 

anterior.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39397 Nr: 2237-60.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Vistos.

1) Indefiro novo pedido de penhora online, eis que a busca de ativos pelo 

sistema BacenJud já foi realizada às fls. 168.

2) Intime-se a parte executada quanto ao bloqueio de valores de fls. 168, 

na forma do art. 854, § 2°, do NCPC.

3) Silente a parte executada, proceda a vinculação dos valores em conta 

judicial e expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para que se manifeste 

em prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101936 Nr: 4857-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Feita a restrição veicular no sistema Renajud, cabe ao exequente 

indicar a localização do bem a fim de possibilitar a conclusão de penhora, 

pelo que indefiro o pedido de busca e apreensão.

2) Indefiro nova tentativa de busca de ativos pelo sistema BacenJud, 

posto que já realizada às fls. 103, tendo resultado negativo.

3) Indefiro a expedição de certidão do art. 517, do NCPC, posto que só é 

aplicável a títulos executivos judiciais.

4) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 
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Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

5) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

6) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142795 Nr: 156-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ, GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI FATIMA 

DA SILVA VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro a penhora dos imóveis indicados.

2) Lavre-se termo, na forma do art. 845, § 1°, do NCPC.

3) Após, expeça-se carta precatória para avaliação dos bens e intimação 

da parte executada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92032 Nr: 3862-56.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A

 Vistos.

1) O valor encontrado às fls. 116 revelou-se ínfimo, razão pela qual não 

foi bloqueado, pelo que indefiro o pedido de levantamento.

2) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

3) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 4) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101160 Nr: 3997-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNILSON LEAL DA SILVA, JACKELINE 

GUERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando que, nos termos do acordo de fls. 64/verso, as parcelas 

seriam descontadas diretamente em conta corrente do executado, 

justifique a parte credora o pedido de fls. 70/71, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2) Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 2876-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS, RICARDO JOSÉ 

DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 14:30 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17040 Nr: 1185-68.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON LUIZ TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida (fls. 264) pelos 

Sistemas BACENJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora não 

comprovou o esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) 

devedor(es), consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, 

tratando-se a parte autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição 

financeira), cabe à empresa interessada a manutenção de seus cadastros 

de clientes devidamente atualizados.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35575 Nr: 4701-91.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AUGUSTO 

ASCOLI, JOSÉ AMADEU ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI, 

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSE BETINELLI - 

OAB:74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17.964-PR, 

JARBAS CASTILHOS DA SILA - OAB:64.833, PAULO VICTOR 

KRUTSCH SOLETTI - OAB:PR/58676, SERGIO HENRIQUE GOMES - 

OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos.

1) De fato, não há razão que justifique o apensamento e trâmite conjunto 

dos processos 35575 e 35578, posto que distintas as partes e fundadas 

em títulos diversos, razão pela qual determino o desapensamento.

2) Quanto ao pedido de reiteração de ofício ao Banco do Brasil, verifica-se 

que a instituição financeira colacionou a resposta às fls. 287.

3) Para os fins do art. 828 do NCPC, expeça-se a necessária certidão.

4) Para o registro da penhora junto ao C.R.I., basta a apresentação de 

cópia ou termo, na forma do art. 844, do NCPC, sendo desnecessária 

certidão.

5) Considerando a r. decisão de fls. 268/269, e levando-se em conta a 

preferencia legal por dinheiro para a satisfação do credor, autorizo o 

levantamento da quantia bloqueada às fls. 253/verso pelo credor. Após a 

conclusão desta decisão, proceda a vinculação dos valores em conta 

judicial e expeça-se alvará de levantamento.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100894 Nr: 3702-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCERDPPA, EAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a parte exequente para que indique a localização dos bens 

descritos às fls. 155, no prazo de 30 (trinta) dias, visando aperfeiçoar os 

atos da penhora.

2) Após, cumprido o item 1, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos veículos indicados, intimando-se os executados da constrição no 

mesmo ato.

3) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar-se, no ato de cumprimento da 

diligência, se os veículos ainda são de propriedade da parte executada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119196 Nr: 9469-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. L. VIEIRA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o requerimento de fls. 88, tendo em vista que não se trata de 

feito executivo, estando o processo ainda em sua fase cognitiva, 

pendente a citação da parte requerida.

2) Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129555 Nr: 5092-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AML-CERDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACERL-M, LDC, SDSJF, EBDC, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA PAVESI PINI SONNI - 

OAB:39808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) Diante da apresentação de certidão de matrícula do bem imóvel 

atestando a titularidade da parte executada, DEFIRO a penhora sobre o 

bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do 

NCPC, constituindo-se a parte executada como fiel depositária do bem.

 2.) Após, expeça-se mandado/precatória para avaliação do bem e, ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a parte executada, 

seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do art. 842 do NCPC.

3.) Consigno que, para eficácia perante terceiros, competirá à parte 

exequente providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do 

NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário.

4) Quanto ao veículo R/CBN PB300, placa KAR-1494, após a indicação de 

sua localização pelo exequente, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação.

5) Deixo de determinar a penhora e avaliação do veículo Toyota Hilux, 

placa NIY-8652, em razão do deferimento da tutela de urgência nos autos 

dos Embargos de Terceiros apensos, Código 195177.

6) Realizada a penhora e avaliação dos bens indicados, lavre-se o auto e 

intime-se a parte executada, na mesma oportunidade.

7) Após, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130843 Nr: 5782-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA MK LTDA - COM. E REPRESENTAÇÕES DE 

INSUMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ 

FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA PAVESI PINI SONNI - 

OAB:39808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 161/162, DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço dos 

adquirentes dos imóveis de matrículas nº 5944 e 5990, ambos do CRI de 

Brasnorte/MT,

Com a apresentação dos endereços, INTIMEM-SE os terceiros adquirentes 

para os fins do disposto no artigo 792, §4º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120932 Nr: 9904-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:16425/MT

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 13:30 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92162 Nr: 3705-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENS LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 14:10 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83443 Nr: 2468-48.2011.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODPA, RA, ROSI NEI DAL PUPO ALEXANDRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIZEU ALEXANDRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por OBERDAN 

DAL PUPO ALEXANDRETTI e RAFAELA ALEXANDRETTI, representados 

pela sua genitora ROSI NEI DAL PUPO ALEXANDRETTI, em face de ILIZEU 

ALEXANDRETTI. A inicial veio acompanhada com documentos. 

Pessoalmente citado (fls. 87), o requerido não pagou o débito, tampouco 

apresentou justificativa.

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pelo prosseguimento do feito sem 

sua intervenção, vez que as partes são maiores e capazes (fls. 124).

Pois bem. Verifica-se que o executado não vem adimplindo com a 

obrigação alimentar assumida. Ademais, não há qualquer apresentação de 

justificativa plausível pelo executado para o inadimplemento das 

prestações alimentares, razão pela qual o decreto prisional é medida de 

rigor.

Assim, decreto a PRISÃO CIVIL do executado ILIZEU ALEXANDRETTI, pelo 

prazo de 60 dias, na forma do art. 528, §§ 3º e 4º, do NCPC. Expeça-se o 

competente mandado de prisão civil, constando a qualificação completa do 

executado.

Intime-se a parte exequente para regularizar a representação processual 

nos autos, visto que atingiram a maioridade.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100983 Nr: 3807-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte 

aos autos certidão atualizada de matrícula do bem imóvel descrito às fls. 

154.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 4756-42.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE SOUZA DIAS, SIMARA DE SOUZA DIAS, 

MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CÍNTIA DE SOUZA DIAS, SIDNEI DE 

SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Vistos.

Diante do óbito do executado (fls.139), intime-se a parte exequente para 

dar andamento ao feito, promovendo a regularização da representação 

processual (art.1700, CC), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 3309-14.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ASSIS LARA, MARIA DE JESUS FERREIRA 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARTINS DIOSTI, ROSIMEIRE 

SALVALAGIO DIOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 14:45 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 2782-04.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULO PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, HENRIQUE KZYANOSKI - OAB:20663/O, LUIZ GONÇALO DA 

SILVA - OAB:4265, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de fls. 180, eis que a parte exequente não comprovou 

nos autos o esgotamento dos meios de localização da parte executada.

2) Após, renove-se intimação da parte exequente para que se manifeste 

em prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90422 Nr: 2041-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Vistos.

1) Considerando a citação ficta da parte executada, expeça-se edital de 

intimação quanto à constrição de valores e bens de fls. 69/73.

2) Após, diga a parte exequente quanto aos valores bloqueados às fls. 

69. Havendo interesse da credora e silente a executada, desde já autorizo 

o levantamento, após findo o prazo do edital acima.

3) Quanto aos veículos de fls. 70, cabe à parte exequente indicar sua 

localização para possibilitar a conclusão da penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53351 Nr: 3653-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON FERNANDO MASSUQUETO, 

ELISANGELA MASSUQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LASPERG DE 

ANDRADE - OAB:35125/PR, RICARDO KLEINE DE MARIA SOBRINHO - 

OAB:35915/PR

 Vistos.

1) Indefiro novo pedido de busca de ativos pelos sistemas BacenJud, 

posto que já foram realizadas anteriormente e resultaram infrutíferas.
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2) Após, renove-se intimação da parte exequente para que se manifeste 

em prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35578 Nr: 4712-23.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, JOSÉ AMADEU 

ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR, EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:74627, 

JARBAS CASTILHOS DA SILA - OAB:64.833, PAULO VICTOR 

KRUTSCH SOLETTI - OAB:PR/58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos.

1) De fato, não há razão que justifique o apensamento e trâmite conjunto 

dos processos 35575 e 35578, posto que distintas as partes e fundadas 

em títulos diversos, razão pela qual determino o desapensamento.

2) Reitere-se o ofício de fls. 279, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias 

para resposta, sob pena de desobediência.

3) Para os fins do art. 828 do NCPC, expeça-se a necessária certidão.

4) Para o registro da penhora junto ao C.R.I., basta a apresentação de 

cópia ou termo, na forma do art. 844, do NCPC, sendo desnecessária 

certidão.

5) Considerando a r. decisão de fls. 273/274, e levando-se em conta a 

preferencia legal por dinheiro para a satisfação do credor, autorizo o 

levantamento da quantia bloqueada pelo credor. Após a conclusão desta 

decisão, proceda a vinculação dos valores em conta judicial e expeça-se 

alvará de levantamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 4257-77.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ANTONIO NEVES, VANDERSON 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS

 É O RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O FEITO.Inicialmente, INDEFIRO o 

pedido de denunciação à lide formulado pelo requerido, posto que não se 

verifica nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 125, do 

CPC.Posto isto e não havendo outras questões a serem analisadas, passo 

a sanear o feito.Fixo como pontos controvertidos: a) a responsabilidade 

do requerido no acidente de transito narrado na inicial; b) o dever de 

ressarcimento do requerido; c) a extensão dos danos 

causados.Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer 

seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil.DEFIRO a realização da prova testemunhal, requerida pelas partes, 

bem como depoimento pessoal da parte requerida.Desde já, designo 

audiência instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 2018, às 

16h15min.Consigno que, deverão as partes depositar o rol em cartório, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.Caso contrário, devera proceder 

a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data designada, 

devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das hipóteses 

prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Ainda, intimem-se as partes via DJE 

na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23215 Nr: 3400-80.2004.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GOMES DA SILVA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 15:30 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189369 Nr: 3713-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RUTSATZ E PAGANI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NERI PEREIRA - 

OAB:244484, FERNANDA ANDRIGUETTI - OAB:23897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO HENRYQUE BARONIO - 

OAB:46132, Marcelo Palácio - OAB:52810

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 13:30 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171948 Nr: 4548-72.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 14:30 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101200 Nr: 4040-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO ME, 

LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro novo pedido de busca de ativos pelos sistemas BacenJud, 

Renajud e Infojud, posto que já foram realizadas anteriormente e 

resultaram infrutíferas.

2) Após, renove-se intimação da parte exequente para que se manifeste 

em prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 25906 Nr: 490-46.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do óbito do executado (fls.139 dos autos 35636), intime-se a parte 

exequente para dar andamento ao feito, promovendo a regularização da 

representação processual (art.1700, CC), no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101161 Nr: 3998-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDMSM, LDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro novo pedido de busca de ativos pelos sistemas BacenJud, 

Renajud e Infojud, posto que já foram realizadas anteriormente e 

resultaram infrutíferas.

2) Após, renove-se intimação da parte exequente para que se manifeste 

em prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118737 Nr: 9139-82.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, OI S/A - em Recuperação Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo 

Civil.CONDENO a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança 

em relação ao requerente, uma vez que beneficiário dos benefícios da 

AJG.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47531 Nr: 4467-41.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BREVE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Ante o exposto, resolvo o mérito da presente demanda e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) DETERMINAR o 

cancelamento do protesto realizado às fls. 28. b) DECLARAR a 

inexigibilidade da nota promissória de fls. 25; ec) CONDENAR o requerido 

ao pagamento ao autor de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data do evento danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária a 

partir do arbitramento definitivo (súmula 362/STJ). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55628 Nr: 5971-48.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES PAULA, INACIO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 13:45 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55376 Nr: 5646-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR JOSE FRANCIOSI, MARILUCI ANTUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO FRANÇA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro a penhora do bem imóvel de fls. 260. Lavre-se termo, na forma 

do art. 845, § 1°, do NCPC.

2) Após, expeça-se mandado de avaliação do bem e intime-se o 

executado quanto à constrição realizada.

3) Consigno que o registro/averbação da penhora perante o Cartório 

Imobiliário é atribuição da própria parte exequente.

4) Indefiro a penhora do bem imóvel de fls. 261, posto que não é de 

propriedade do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 195177 Nr: 6904-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FRANCK SCHLINDWEIN

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 181 de 713



 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA MK LTDA - COM. E 

REPRESENTAÇÕES DE INSUMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino seja liberada a 

constrição recaída sobre o bem descrito na exordial (fls. 37), mantendo-se 

o bem na posse da embargante, até o julgamento final destes 

embargos.CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC),CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 194606 Nr: 6639-04.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FRANCK SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA MK LTDA - COM. E 

REPRESENTAÇÕES DE INSUMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino seja liberada a 

constrição recaída sobre o bem descrito na exordial (fls. 37), mantendo-se 

o bem na posse da embargante, até o julgamento final destes 

embargos.CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC),CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 5384-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO STEFANO BOGORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Vistos.

Diante da decisão exarada no Procedimento Administrativo CIA n° 

0075339-55.2018.811.0000, necessário se faz a readequação da pauta 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 13:50 horas, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 4383-69.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA NET ALFA LTDA, EDITORA DE LISTA 

ELITAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para DECLARAR inexistente os negócios jurídicos descritos, bem como 

para CONDENAR as demandadas à restituir, solidariamente e em dobro, os 

valores constantes de fls. 33, 36 e 39, acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo 

desembolso de cada pagamento realizado. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança por se 

tratar de defesa patrocinada por curadoria especial decorrente de citação 

ficta.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 09 de 

maio de 2018.Glauber Lingiardi StrachiciniJuiz de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110880 Nr: 3022-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Vistos.

Considerando o longo tempo decorrido desde o petitório retro, intime-se a 

parte exequente para que promova a atualização do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002652-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. R. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)

A. S. D. A. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Expedido por 

ordem do(a) MM.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados do processo: 

Processo: 1002652-74.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 58,55; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]. Partes do 

processo: EXEQUENTE: L. J. S. EXECUTADO: V. J. R. DA S., brasileiro, 

solteiro, natural de Nova Andradina/MS, inscrito no CPF sob o nº. 

058.356.091-16, filho de Marcia Cerdeira da Silva e Pedro Rodrigues da 

Silva, residente em lugar incerto e não sabido Finalidade: PROCEDER A 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima nominada e 

qualificada, de conformidade com o despacho ao final transcrito e com a 

petição inicial, cuja cópia segue anexa, fazendo parte integrante desta, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em 

atraso, no valor supra indicado, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, art. 528, §3º). 

VALOR PARA PAGAMENTO: R$ 58,35 - REFERENTE A MARÇO/MAIO DE 

2017. OBSERVAÇÕES: Em caso de pagamento, o valor respectivo deverá 

ser depositado na conta n. 00021031-3, Agência 2756, operação 013, do 

Banco Caixa Econômica Federal, em nome de Luci José Santana. Resumo 

da Inicial: Consoante se depreende do acordo firmado nos autos do 

Procedimento Pré-Processual nº 94.068, que tramitou perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Sorriso/MT - 

CEJUSC, cuja cópia segue anexa, o Executado se comprometeu a pagar 

alimentos mensais em favor da Exequente no valor de 34,09% do salário 

mínimo vigente, e ainda arcar com 50% das despesas extraordinárias. A 

pensão alimentícia deveria ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito na conta poupança n° 00021031-3, agência 2756, 

operação 013, Banco da Caixa Econômica Federal. Ocorre, entretanto, 

que o executado desde o mês de março de 2017 não vem pagando o valor 

da pensão alimentícia de forma integral, eis que insiste em ignorar o 

reajuste anual do salário mínimo, de modo que a exequente tem enfrentado 

dificuldades, eis que sua genitora não tem condições de sozinha, 
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sustentá-la. A genitora da exequente por inúmeras vezes solicitou ao 

executado para efetuar o pagamento da pensão alimentícia de forma 

integral, ou seja, no valor correspondente a 34,09% do salário mínimo 

vigente, atualmente o valor de R$319,42, mas o mesmo até agora não 

atendeu aos seus apelos. Portanto, não resta alternativa à Exequente 

senão buscar guarida junto ao Judiciário, uma vez que o auxílio do pai é 

imprescindível para que a mesma tenha suas necessidades básicas 

supridas. Destarte, o executado deve ser compelido a cumprir a obrigação 

alimentar o mais breve possível, pois a exequente não pode mais esperar. 

Despacho/Decisão: VISTOS. Defiro o requerimento de Id 9345735 para 

consulta através do sistema SIEL o endereço correto e atualizado do 

executado VINICIUS JESUS RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF sob o 

nº. 058.356.091-16. Desta feita, DETERMINO a Secretaria da Vara que 

proceda as buscas de endereço do demandado. Sendo positiva a 

consulta, EXPEÇA-SE o necessário a citação do requerido. Em caso 

negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Advertência: 1- Conforme 

dispõe § 1.º do art. 528 do NCPC, caso o executado, no trintídio legal, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o pronunciamento judicial será 

protestado, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 571 do NCPC, 

in verbis:Art. 517.A decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523. Se o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita, nos termos do § 3.º do art. 

528 do NCPC, ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses, quanto às três prestações vencidas anteriores à 

distribuição e as que vencerem no curso do processo executivo, ut § 7.º 

do art. 528 do NCPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

DTJAG, digitei. SORRISO, 30 de agosto de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

MARILENE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003348-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FREITAG (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003366-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

VIRMA TOMAZ RASPINI (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003214-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

CILENE BARBOSA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003055-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CELINDO TREIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON RICARDO MIRANDA (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

do perito nomeado, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005457-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMOR MENDES DE ABREU (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

NURIMI PADILHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 18/09/2018 às 08h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

ANDERSON CORADIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130900 Nr: 5819-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANILTON APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /BG

 A respeito da petição de fls. 431-432, manifeste-se o exequente no prazo 

de cinco dias.

 Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188192 Nr: 3040-57.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO IVAR DALLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /BG

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação 

à execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83988 Nr: 3133-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145197 Nr: 1522-03.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEO PIAZZA, DELVINA CORONA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando o decurso do prazo certificado na fl. 53, bem como que data 

mais de 02 (dois) anos desde o último impulsionamento efetivo promovido 

pela parte autora (fls. 33-35), a extinção da demanda se impõe.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes autos SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 2357-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Visto/DH

Tendo em vista o interesse das partes na autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/09/2018, às 13horas e 30 minutos, 

a ser realizada por este Juízo.

Intimem-se as partes, bem como o Município de Sorriso.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128256 Nr: 4356-13.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IODETE PAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, zenilda paida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos/BG.

Intime-se a exequente para se manifestar acerca do pedido de extinção do 

feito pelo pagamento de fls. 110, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59096 Nr: 2395-13.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO TREMEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls.158-161, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80838 Nr: 152-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDINA MAKZIMOVITZ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, seguindo tais posicionamentos, rechaço também esta 

pretensão do impugnante, mantendo a assistência judiciária outrora 

deferida.Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 174-175.Tenho como cabível a 

aplicação de honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, 

a serem pagos pela parte executada ao procurador da parte autora, ante 

a resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em 

R$2.000,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98195 Nr: 721-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls.126-129, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 4864-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls. 134-144, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54373 Nr: 4754-67.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 2738-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intime-se o executado INSS para que apresente nos autos o comprovante 

de pagamento de auxilio doença à exequente no período de 26/07/2006 

até 01/06/2018, conforme alegado à fl. 347-vº.

Por oportuno, diante da informação constante nos autos de que o 

benefício concedido em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à 

Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo 

constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187260 Nr: 2461-12.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DE ALMEIDA PESCO, FLAVIO PESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - 

OAB:67002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intimem-se as partes para, no prazo de dez dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52179 Nr: 2632-81.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4428/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Acerca do pedido de extinção da execução pelo pagamento (fl. 112) 

manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141721 Nr: 11450-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAY REGINA DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR MIGUEL 

BEVILACQUA - OAB:346846

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

31, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos, foram liquidadas com os descontos, nos termos do 

artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105534 Nr: 8619-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGA BOMBAS INJETORAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

137, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos, foram liquidadas com os descontos, nos termos do 

artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 22950 Nr: 2996-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIDERIO PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD, GERSON VALERIO POUSO - DD. 

PROC. DA FAZENDA ESTADUAL - OAB:SUBPROCURADOR -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O, RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 Vistos/BG.

O executado pugnou às fls. 163-167 o deferimento da AJG, ou 

parcelamento das custas.

 Entretanto, não se vislumbra nos documentos carreados pelo executado 

às fls. 168-176 que este faz jus ao benefício.

Isso porque, ainda que a pessoa jurídica Desiderio Pereira-ME esteja 

inativa (fl. 143), fato é que a hipossuficiência não restou demonstrada.

Desta forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza do 

executado, o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, pois, 

fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da 

Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- Ap 33355/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de AJG.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais 

em seis vezes, devendo o embargante se dirigir ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca para as providências necessárias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85209 Nr: 4524-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE SALTOM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, DELMAR SAUL SALTON, ELIZABET ANA SALTON, 

ANELISE SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, VANESSA 

CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 Vistos/BG.

Intime-se as executadas para que se manifestem acerca da petição de fls. 

164-165, no prazo de 05 dias.

Após, abra-se vistas a exequente conforme requerido à fl. 164-vº.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80921 Nr: 6093-27.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO AVILA BAGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Em que pese o requerimento de fl. 76, em pesquisa realizada junto ao 

Sistema Renajud, verifico que o único automóvel encontrado em nome do 

executado já foi objeto de penhora nos presentes autos (fl. 62), restando 

prejudicada, portanto, a constrição via RENAJUD.

Sendo assim, intime-se a exequente para dar andamento no feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da 

LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131123 Nr: 5938-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEN FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do peticionado 

na fl. 57, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 5775-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE VIEIRA, GUILHERME GLAUBER 

FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DANTAS DE SOUZA, ELIOMAR DEITOS, 

VILSON VIEIRA OSSUNA, MAXIEL FREITAS FARIAS, JOÃO PINTO REIS, 

ALEANDRO CARVALHO, PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ELIZANDRA 

CARDOSO, ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA, FABRICIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, MAGDA 

MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT, Marly de Moura Nogueira - 

OAB:MT0017585, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12.948, 

RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Visto/DH

Em atenção ao peticionado na fl. 1308, não havendo oposição do 

Ministério Público (fls. 1311-1312), dispenso o comparecimento pessoal do 

reclamado Guilherme Glauber Ferreira dos Santos.

No mais, providencie-se o necessário à realização do ato aprazado na fl. 

1305.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 172001 Nr: 4579-92.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR ANTONIO BELUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB MT 17,596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, a 

fim de extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários de sucumbência, o qual fixo no montante de 10% por cento 

sobre o valor da causa, nos termos § 3º do art. 85, do NCPC, 

observando-se que as referida verba será acrescida no valor do débito 

principal, diante do disposto no § 13º do diploma acima transcrito.Sentença 

não sujeita à remessa necessária.Transitada em julgado, junte-se cópia da 

presente sentença nos autos da execução em apenso (CA n.54916) e, 

após, arquivem-se estes autos com as baixas e cautelas de estilo. P.R.I. 

Cumpra-se.”Por fim, deve ser reforçado que a presente ação ordinária 

possui os mesmos elementos analisados nos embargos à execução de 

código n.º 141015, não sendo, portanto, suscetível de nova discussão 

através de ação ordinária.Posto isso, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO, por não constatar desacerto na decisão 

invectivada.Sendo assim, cite-se a requerida, na forma do artigo 331, §1º, 

do NCPC.Após, encaminhem-se os autos à Superior Instância.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94812 Nr: 6577-71.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106166 Nr: 9238-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONY MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls.146-151, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83209 Nr: 2201-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls.154-158, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48368 Nr: 5275-46.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Vistos/BG.

Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 22519 Nr: 2744-26.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intime-se a exequente para se manifestar acerca do pedido de extinção do 

feito pelo pagamento de fls. 403, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49876 Nr: 281-38.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MARQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o postulado na fl. 88, nos termos do art. 336, §4º, da CNGC:

Art. 336. Sendo desentranhada dos autos alguma de suas peças, 

inclusive mandado, em seu lugar será colocada uma folha em branco, na 

qual serão certificados o fato, a decisão que o determinou e o número das 

folhas antes ocupadas, evitando-se a renumeração.

(...)

§ 4º Em se tratando de processos findos, havendo requerimento para 

desentranhar documentos, levar o pedido à consideração do Juiz e, sendo 

autorizado, a sua entrega ao requerente será feita mediante recibo 

circunstanciado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 5440-93.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA MOREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls.146-150, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112386 Nr: 4283-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COPETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20.958/B-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Visto/DH

Intime-se a parte executada para apresentar a anuência formal do 

proprietário dos bens nomeados à penhora na forma requerida na fl. 100.

Após, remetam-se os autos à parte exequente para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92820 Nr: 5441-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM BERNARDI ZANATTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Vistos/BG.

Antes de analisar o pedido de fls. 98-100, intime-se as executadas para 

que se manifestem acerca da alegação de fraude à execução.

Sem prejuízo, cumpra-se conforme determinado à fl. 88.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 60673 Nr: 3965-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 
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BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Visto/DH

Considerando o pleito de fl. 244, bem como a concordância da exequente 

(fl. 246-v), defiro a substituição nos termos do art. 847, §1º, II, do CPC, 

dos veículos restritos na fl. 214, com levantamento da restrição via 

sistema RENAJUD, pelo veículo indicado na fl. 244 o qual deverá ser 

restrito por meio do mesmo sistema.

Intimem-se, devendo a parte exequente requerer o que de direito, no prazo 

de 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81796 Nr: 651-46.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intime-se a exequente, no prazo de 05 dias, para que, ante o pagamento, 

informe se tem interesse no prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135003 Nr: 7954-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente à fls. 80-81, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DOMINGAS SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004992-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DOMINGAS SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006475-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

MCK IMÓVEIS (REQUERIDO)

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006475-56.2017.8.11.0040. REQUERENTE: THIAGO MACHADO DUTRA 

REQUERIDO: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MCK 

IMÓVEIS Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o 

dia 11 de setembro de 2018, às 14h20min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006475-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

MCK IMÓVEIS (REQUERIDO)

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1006475-56.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

THIAGO MACHADO DUTRA REQUERIDO: AIGNER EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S/A, MCK IMÓVEIS Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 11 de setembro de 2018, às 14h20min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO BORTOLOTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003993-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIS FERNANDO BORTOLOTI 

REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de setembro de 

2018, às 15h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 189 de 713



9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO BORTOLOTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1003993-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIS 

FERNANDO BORTOLOTI REQUERIDO: JABER COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 11 de setembro de 2018, às 15h20min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AUGUSTO TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006212-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JULIO AUGUSTO TREVELIN 

RODRIGUES REQUERIDO: ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 

ME Vistos etc. Tendo em vista o requerimento para expedição de ofício à 

Junta Comercial para fornecimento do quadro societário da parte 

devedora, é certo que se trata de providência excepcional, a depender da 

prévia comprovação da impossibilidade da realização da diligência pelo 

interessado. Nessa senda, verifico que não há possibilidade de realizar 

diligências com a profundidade pretendida pela parte exequente, 

primeiramente porque o destinatário não possui convênio com o Poder 

Judiciário para diligências eletrônicas, sendo certo que a expedição de 

ofícios físicos é causa de delonga processual. Muitos processos acabam 

na conhecida “meta 2” do CNJ exatamente em razão de infindáveis 

diligências que não caberiam, propriamente, ao juízo. E o art. 6º do NCPC 

torna expresso que a duração razoável do processo não prescinde da 

cooperação das partes. Afora isso, a realização de diligências com 

tamanha amplitude fatalmente prejudicará a equânime distribuição da força 

de trabalho aos demais processos em tramitação. Ampliar o âmbito de 

pesquisa representará, fatalmente, prejuízo à celeridade em outros feitos, 

pois infelizmente os recursos são limitados. Além disso, tratando-se de 

informações sabidamente públicas, podem ser obtidas pela própria parte 

interessada, que no uso dos preceitos fundamentais previstos no art. 5º, 

XXXIV, da Constituição Federal, pode formalizar seu requerimento junto ao 

órgão expedidor. Ante o exposto, não comprovado nos autos a falta de 

êxito na obtenção das informações, indefiro a pretensão. Intime-se a parte 

reclamante para indicar, no prazo de 30 (trinta) dias, o endereço da 

reclamada/sócios, sob pena de extinção. Havendo a indicação do 

endereço, designe-se audiência de conciliação, intimando-se as partes. 

Não havendo a indicação do endereço, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003532-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003540-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DIAS (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE COURO SANTA RITA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1004995-09.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 17:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1004995-09.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 17:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS AUGUSTO DE BRITO (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

MARILIA LACERDA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010870-40.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para que efetue o 

pagamento da dívida remanescente (Id. 13817079), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Sorriso/MT, 30 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

GILTON GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

DELIRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004982-10.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

DELIRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004982-10.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 
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trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003552-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI LUIZA MINGORI FRANCIO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ADALBERTO OTTO FRANCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. E AINDA, PARA COMPLEMENTAR O ENDEREÇO ( Nº da casa, Rua ) 

DA PARTE RECLAMADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ALEANDRA TIBURCIO LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

ROSA DA CONCEICAO PACHECO (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004975-18.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

ROSA DA CONCEICAO PACHECO (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004975-18.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004993-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1004993-39.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004993-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1004993-39.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005024-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FONTANA COTTET (AUTOR(A))

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

Processo: 1005024-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004244-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALCAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO INACIO (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003586-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

VAGNER DIEGO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

VAGNER DIEGO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002187-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENI DOS SANTOS FARIAS (EXECUTADO)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: CHARLENI DOS SANTOS 

FARIAS, quanto ao cumprimento voluntário da sentença . SORRISO, 30 de 

agosto de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005927-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

RAIAN GLEIDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010959-39.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DULINO MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010959-39.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

VALDEIR DULINO MIRANDA Vistos etc. Em atenção ao pleito de Num. 

13104965 , expeça-se certidão da dívida objeto da execução e entregue à 

parte exequente, a fim de que, por sua conta e risco, providencie a 

inscrição junto aos órgãos de restrição ao crédito. Nesse sentido: 

Enunciado 76/FONAJE - No processo de execução, esgotados os meios 
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de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

Sem prejuízo, intime-se o exequente para juntar o cálculo atualizado da 

dívida, no prazo de 05 dias, eis que é de sua incumbência, nos termos do 

art. 798, I, “b”, do NCPC, sob pena de extinção (art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95). Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

THAIS REGINA PELENTIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003189-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA XAVIER (EXECUTADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003189-07.2016.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006254-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006258-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON VENTURA DA SILVA 70284806153 (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000369-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (EXEQUENTE)

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Processo: 1000369-15.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do deposito efetuado no ID. 14399492, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 30 de Agosto de 2018 

Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002876-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

JAIR MENDES PADILHA (EXEQUENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FABIO RUIZ RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: FABIO RUIZ RODRIGUES DOS 

SANTOS . SORRISO, 30 de agosto de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - 
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MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000112-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000124-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA RODRIGUES FIDENCIO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010389-82.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERRAGENS INDAMAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EXECUTADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010389-82.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: FERRAGENS INDAMAR LTDA - 

ME EXECUTADO: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa com falência decretada. É o 

relatório. Decido. Pois bem, conforme se vê dos autos n. 118241, 

distribuídos na 1ª Vara desta Comarca, foi decretada a falência da parte 

executada NATIV, portanto, há óbice ao prosseguimento do presente feito 

em relação à falida, eis que, desde a data do pedido de recuperação 

judicial, a empresa executada se encontra impedida de efetuar qualquer 

pagamento, com fato gerador anterior ao pedido, fora do plano de 

recuperação judicial, devendo o exequente proceder a habilitação de seu 

crédito naqueles autos. Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE 

PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 

DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever 

nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a 

jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e 

execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo da falência. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo da falência. No mais, considerando que há valores 

penhorados nos autos, proceda-se com a vinculação dos referidos 

valores aos autos n. 118241 da 1ª Vara, comunicando-se aquele juízo 

acerca da vinculação. Preclusas as vias recursais, emita-se certidão de 

crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003613-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TOMAZIN (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 
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data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENA PLETSCH (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

EDIVALDO VEÍCULOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: EDIVALDO DE LIMA JUNIOR, 

EDIVALDO VEÍCULOS, quanto ao cumprimento voluntário da sentença. 

SORRISO, 30 de agosto de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004995-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

DELIRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004982-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DELIRIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004993-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004993-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, com multa no valor de R$100,00 (cem reais) para cada 

desconto efetuado no caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-51.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME (REQUERENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANEO PAULO SCHNEIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005031-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO CEZAR DA SILVA, C. 

F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME REQUERIDO: EDIVANEO PAULO 

SCHNEIDER Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte reclamante, 

tenho que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, 

vez que os documentos que instruem a inicial não são capazes de 

estabelecer a verossimilhança do alegado. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MINOSSO - ME (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLARISSE FREDRICH (REQUERIDO)

TIAGO ANTONIO MOOS (REQUERIDO)

BERNARDETE FREITAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: PAULO CESAR 

MINOSSO - ME Executado: GLARISSE FREDRICH e outros (2) Número do 

Processo: 1003469-07.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005024-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FONTANA COTTET (AUTOR(A))

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005024-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): GUSTAVO FONTANA COTTET 

RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

Verifica-se pelos documentos apresentados que de fato a reclamante 

possui financiamento estudantil e bolsa ao custeio de 100% dos encargos 

educacionais, de sorte que, em primeira análise, evidenciada a 

probabilidade do direito. Demais disso, já pacificada a proibição de 

aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno de instituição de ensino 

superior por eventual inadimplência, em razão de expressa vedação legal 

do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes do impedimento da liberação do portal acadêmico à 

reclamante, mormente no período de avaliação. Por fim, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o 

efeito de: a) determinar que a reclamada providencie a rematrícula da 

reclamante no curso de direito e frequência às aulas, bem como proceda o 

desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Consigno que a rematrícula só não 

pode ser negada em razão dos fatos tratados neste feito. Tendo em vista 

a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004977-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANE RECH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: CLEUDIR ANTONIO 

CAMPO Executado: MARCIANE RECH Número do Processo: 

1004977-85.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 
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acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005759-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI (ADVOGADO(A))

DAVI DA SILVA MATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005759-29.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DAVI DA SILVA MATA 

EXECUTADO: MAURO FERREIRA GARCIA JUNIOR Vistos etc. Proceda-se 

com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, 

RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do constante nos 

autos, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação) em todos os 

endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002759-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO PADILHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA HATSUKO CHIROMATZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002759-55.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: SEBASTIAO PADILHA DA 

SILVA EXECUTADO: ADRIANA APARECIDA HATSUKO CHIROMATZO 

Vistos etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito por 90 dias pelo 

exequente, fato é que a suspensão do feito prevista no art. 313, VII, do 

NCPC não se coaduna com o princípio da celeridade que norteia os 

Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Sendo assim, 

não havendo localização do executado para intimação/arresto/avaliação 

do bem penhorado nos autos e, não tendo o exequente indicado endereço 

que o mesmo poderá ser localizado, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC 

c/c art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL CORREA SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006335-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GENIVAL CORREA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006681-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006681-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LADY LAURA OLIVEIRA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STFANELA GATTO (REQUERENTE)

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000103-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: STFANELA GATTO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001748-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CRUZ DE CARVALHO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001748-20.2018.8.11.0040 Reclamante: VALDIRENE CRUZ DE 

CARVALHO Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALDIRENE CRUZ DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001747-35.2018.8.11.0040 Reclamante: VALDIRENE CRUZ DE 

CARVALHO Reclamado: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006460-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO JOAQUIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILMAR FEITOSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001751-72.2018.8.11.0040 Reclamante: GILMAR FEITOSA LIMA 

Reclamado: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILMAR FEITOSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001750-87.2018.8.11.0040 Reclamante: GILMAR FEITOSA LIMA 

Reclamado: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILMAR FEITOSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001749-05.2018.8.11.0040 Reclamante: GILMAR FEITOSA LIMA 

Reclamado: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SERRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001790-69.2018.8.11.0040 Reclamante: JOSE RIBAMAR SERRA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELA DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001754-27.2018.8.11.0040 Reclamante: DANIELA DE JESUS RODRIGUES 

Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001830-51.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIA DE OLIVEIRA 

Reclamado: CLARO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 108603 Nr: 1088-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO JOSE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B

 Processo nº. 1088-82.2014.811.0040.

Código nº. 108603.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Penal de EDIVALDO JOSÉ BORGES.

Audiência admonitória, fls. 45/46v.

Cota do MPE nas fls. 163/164, requerendo a desistência do Agravo em 

Execução de fls. 140/147, e uma vez que o reeducando cumpriu 

integralmente a reprimenda que lhe foi imposta, requer também que seja 

declarado a extinção da pena pelo cumprimento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, Decido.

Verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente as condições 

impostas nas fls. 45/46, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Assim, em virtude da situação excepcional do presente caso, sobre tudo o 

princípio da razoabilidade, prevista na Constituição Federal, acompanho o 

parecer ministerial de fls. 163164, e JULGO EXTINTA A PENA PELO SEU 

CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução 

Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código Penal.

Em atendimento ao item “2” de fls. 45/46, intimem-se as vítimas ZACARIAS 

RIBEIRO DA SILVA, ANTÔNIO LAURINDO SOARES, JUANITO RIBEIRO DA 

SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA e MIGUEL SANTANA BALEEIRO, 

na pessoa do Defensor Público, para que no prazo de 5 (cinco) dias 

indique numero de conta para transferências dos valores depositados nos 

autos a título de prestação pecuniária.

Providencie a Sra. Gestora o necessário para a vinculação dos valores 

depositados na Conta Única, aos presentes autos.

Após, com a vinculação dos valores aos autos e apresentação das 

constas, faça-se os autos conclusos.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público. Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 16 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186771 Nr: 2153-73.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Processo nº. 2153-73.2018.811.0040.

Código nº. 186771.

Vistos etc.

Em relação à citação do réu, este Juízo entende não haver qualquer 

prejuízo, uma vez que constituiu advogado e encontra-se devidamente 

representado nos autos, tendo inclusive apresentado defesa prévia.

No que tange à proposição hasteada pela defesa técnica do réu, 

arrazoada sob o fundamento de que o inquérito policial padece de nulidade 

processual, penso que está fadada ao insucesso. É que, exatamente 

porque o inquérito policial caracteriza-se como mero procedimento 

informativo, desprovido de rito formal, conclui-se que eventuais máculas 

existentes no seu conteúdo não detêm o condão de, por si só, contaminar 

a futura ação penal [cf.: STF, Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento n.º 687.893/PR, 1.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo 

Lewandowski, julgado em 26/08/2008; STF, Habeas Corpus n.º 83.921/RJ, 

1.ª Turma, Relator: Ministro Eros Grau, julgado em 03/08/2004]. Logo, 

denota-se que eventual ilegalidade, fruto da falta de advogado, durante a 

realização do interrogatório do réu no âmbito do inquérito policial, não tem 

a capacidade de gerar a nulidade na ação penal.

No mais, analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na 

denúncia estão de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, 

não existindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do 

artigo 395 do CPP, pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 50 

restando superada tal fase.

 Considerando-se que as alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP, designo audiência para instrução e julgamento do processo para o 

dia 17 de setembro de 2018, às 14h00m.

Intime-se o acusado e a Ilustre Advogada de Defesa.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 06. Expeçam-se 

Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 18 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 138471 Nr: 9891-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR SCABENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 
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OAB:8189-t

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Rodrigo Marciano - 

OAB:18.589, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-t

 Vistos etc.

 Considerando o disposto no § 2° do art. 384 do CPP, abra-se vista dos 

autos à defesa do acusado para que, no prazo legal, se manifeste acerca 

do aditamento da denúncia proposto pelo MPE em fls. 191/194.

 Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos.

 Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 61810 Nr: 5103-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON ISAIAS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 a)segundo a dicção do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e do item 2.20.1.1 da 

CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados a gravação magnética 

em mídia digital (CD-ROM não regravável) que posteriormente deverá ser 

anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser 

gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 

2.20.1 e 2.20.3 da CNGCGJ/MT. De suma, importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o item 2.20.4 

da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas;

b) abra-se vistas para MPE no prazo de 05 (cinco) dias, para localização 

das testemunhas de acusação;

c) após, conclusos.

Da presente saem todos intimados. Intime-se o Advogado de Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 157249 Nr: 7662-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. CARLOS ALBERTO KOCH, 

para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 168815 Nr: 2671-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERO MORAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Considerando a convocação desta magistrada para participação em curso 

de capacitação promovido pela ESMAGIS-TJMT, ofício em anexo, 

redesigno audiência para o dia 12 de setembro de 2018, às 17:40 horas.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 3124-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO GOLLER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 3124-05.2011.811.0040 (83980).

VISTO/RE.

Cuida-se da análise do pedido de revogação da decisão que aplicou 

medidas cautelares diversas da prisão (fls.114/124), dentre as quais se 

postula a extinção do recolhimento noturno e da colocação de tornozeleira 

eletrônica, por razões de trabalho e religiosos.

 O parquet se manifestou contra o acolhimento do pleito (fls.144/145).

É o relatório. Decido.

De proêmio, extrai-se da própria denúncia que o caso dos autos, de fato, 

não se amolda aos demais em trâmite neste juízo, pois percebe-se que o 

acusado não teria praticado, em tese, o crime estampado na denúncia 

mediante violência física ou grave ameaça a vítima, tampouco parece, a 

princípio, tratar-se o caso em comento de pedofilia.

 Além disso, nota-se que o réu possui emprego lícito e residência fixa, 

necessitando laborar em período noturno, quando necessário.

 Ainda, do caso em concreto, observa-se que o réu não representa perigo 

a vítima, não havendo notícias de que há contato entre eles.

Diante do exposto, REVOGO PARCIALMENTE a decisão que aplicou as 

medidas cautelares diversas da prisão (fls.114/124), mais precisamente, 

os itens “e” (recolhimento domiciliar), e “g” (monitoração eletrônica), 

devendo-se comunicar os órgãos fiscalizadores da decisão.

 Dê-se ciência ao MPE. Intime-se.

Sorriso/MT, 24 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85225 Nr: 4541-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

GERSON LUIZ FRANCIO, ROSEANE MARQUES DE AMORIM, FILOMENA 

MARIA ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14.606-MT, Leonan Roberto de França Pinto - OAB:14.607 - MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR o advogado da testemunha CLOMIR BEDIN, Dr. Ademilçon 

Almeida Gilarde, OAB/MT n° 7440, acerca da audiência que se realizará no 

dia 18/09/2018, com início às 15h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163844 Nr: 11429-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 11429-02.2016.811.0040 (Código 163844)

VISTOS/KP

Considerando que o feito encontra-se paralisado aguardando alegações 

finais desde o dia 08/08/2017, intime-se o réu para constituir novo patrono, 

ou manifeste se deseja ser assistido pela DPE, para que no prazo de 05 
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(cinco) dias apresente os memoriais finais.

Superado o prazo legal para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) 

acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 et seq do CPP, desde já 

NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante 

no juízo, o qual será intimado pessoalmente.

Considerando a desídia do advogado constituído pelo acusado, vez que o 

feito encontra-se paralisado desde o dia 08/08/2017 aguardando 

apresentação de alegações finais, malgrado este tenha sido intimado via 

DJE em 03 (três) oportunidades distintas ut fls. 149, 159 e 172, bem como 

considerando ser dever do advogado patrocinar com afinco e lealdade os 

interesses do cliente contratante, entendo que sua conduta pode constituir 

infração disciplinar, esta prevista no artigo 34, inciso XI, da Lei n° 

8.906/94, que assim dispõe, in verbis:

“Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias 

da comunicação da renúncia;”

 Deste modo, determino que se encaminhe cópia das decisões e 

documentos necessários para o TED da OAB/MT, para apreciação e 

julgamento da conduta funcional do seu inscrito em referência.

De igual quadra, diz o artigo 265 do CPP, in verbis:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo 

imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) 

a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”

Assim, sobre o abandono em referência, fixo prazo de 05 (cinco) dias 

para o advogado manifestar e, alfim, à conclusão para decidir sobre a 

fixação de multa.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85225 Nr: 4541-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

GERSON LUIZ FRANCIO, ROSEANE MARQUES DE AMORIM, FILOMENA 

MARIA ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14.606-MT, Leonan Roberto de França Pinto - OAB:14.607 - MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Processo: 4541-90.2011.811.0040 (código 85225)

VISTOS/KP

Malgrado cota ministerial de fl. 887, ante certidão de fls. 889 mantenho a 

data da audiência anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 15:30 

horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85225 Nr: 4541-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

GERSON LUIZ FRANCIO, ROSEANE MARQUES DE AMORIM, FILOMENA 

MARIA ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14.606-MT, Leonan Roberto de França Pinto - OAB:14.607 - MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Processo: 4541-90.2011.811.0040 (código 85225)VISTOS/MV.Da 

Readequação da pautaDestarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno oralidade para o dia 18/09/2018, às 15:30 horas.

(...).Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 07 de junho de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 3277-42.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI CHAPARRO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas de locomoção do Oficial de Justiça, entretanto, para que seja 

possível efetivar a transferência de valores, a Coordenadoria 

Administrativa precisa da guia que originou o referido comprovante de 

pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que juntem aos autos, no prazo 

de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que se refere o 

comprovante de fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 300/303 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fls. 

304/307), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196787 Nr: 12263-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, 

THALYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes dos termos da informação de fls. 260/260-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121897 Nr: 966-63.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, CEZAR RODOLFO BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283199 Nr: 11659-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK, KATYANE 

PATRICIA RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

impugnação aos embargos de fls. 41/44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186712 Nr: 4051-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ZANCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIVALDO NUNES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 199/203 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238436 Nr: 5789-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CESAR PAGLIOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 94/101 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223698 Nr: 13012-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:249623/SP, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 148, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC, acerca da 

petição de fls. 153/154-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT Nº 6177, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234459 Nr: 269-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALDEIR MOURA, LUIZ ALBERTO DE SIQUEIRA, PLINIO 

LANDO, LEANDRO CESAR CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ DAL RI, MARIA JOSÉ 

PESERICO, ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, CESAR 

AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, 

ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - 

OAB:OAB/MS 6813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124/MT, JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:OAB/MT 6.024-A, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

1331-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o que fora apresentado pelo perito às fls. 

1340/1340-verso e, no mesmo prazo, se concorde, depositar o valor dos 

honorários periciais, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201820 Nr: 16200-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 187.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260509 Nr: 25221-41.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianca da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 70, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca da complementação do laudo pericial de fl. 74, 

pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155826 Nr: 4448-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSUEL FREIRE, SERGIO APARECIDO 

ANANIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO ANANIAS, ANTONIO 

JOSUEL FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FLORISVAL 

FREIRE - OAB:OAB/MS 18573, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

287-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, sobre o laudo pericial apresentado pelo perito às fls. 292/296 

e pelo Contador Judicial às fls. 297/303, valendo o silêncio como 

concordância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222484 Nr: 12061-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284528 Nr: 12691-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO, 

RICARDO NABOR VESPUCIO, GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o 

endereço eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

(b) juntar a matrícula do imóvel que se pretende dividir, na forma do artigo 

588 do CPC, cópia da partilha já realizada e a procuração “ad judicia” 

outorgada pelo espólio ao digno advogado que subscreveu a petição 

inicial, nos moldes do artigo 287 do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.Por oportuno, INTIME-SE a 

parte autora para apresentar as três últimas declarações de imposto de 

renda do falecido, bem como outros documentos que achar conveniente 

para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será 

interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do 

CPC. Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer 

dúvida sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na 

forma do artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com 

o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242896 Nr: 11088-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR NUNES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219111 Nr: 9200-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMONDES COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE TV VALE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 162, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC, manifestando 

acerca da petição de fls. 165/166.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285172 Nr: 13212-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIE FLAUSINO MAZEPA, PAULUS MARCIO 

FLAUSINO, DULCE SIMONE FLAUSINO BONELLI, VANIA MARCIA 

FLAUSINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 
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OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Eventuais Interessados

Finalidade:CITAR todos os interessados para que se manifestem, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:As partes autoras requerem o levantamento de valores 

junto à Caixa Econômica Federal, referente saldo do FGTS/PIS.

Decisão/Despacho:Vistos. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 15 dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra 

aplicação financeira em nome do falecido, inclusive, FGTS/PIS. 

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, 

informe acerca da existência de inventário extrajudicial em nome da 

falecida. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido. 

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas. Por fim, AO MPE. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11366 Nr: 1849-59.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

SÃO JORGE LTDA, JESUS HONÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 32.161, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte interessada, Dr. Vinicius Dall Comune 

Hunhoff, para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que em caso de 

inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193558 Nr: 9755-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente a baixa de penhora, 

no valor de R$ 13,38 (Treze Reais e Trinta e Oito Centavos), devendo 

efetuar referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, nos 

termos do Ofício de fls. 291/294, ou por meio de depósito/transferência 

bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 2086, c/c nº 162-6, 

neste caso, deverá confirmar o depósito junto à Serventia para que seja 

providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10875 Nr: 1282-28.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, 

Antonio Geraldo Wrobel, LEONICE RODRIGUES, RENATO DA SILVA 

MOULIN JUNIOR, PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente a baixa de penhora, 

no valor de R$ 13,90 (Treze Reais e Noventa Centavos), devendo efetuar 

referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, nos termos do 

Ofício de fls. 291/294, ou por meio de depósito/transferência bancário 

junto à Caixa Econômica Federal, agência 2086, c/c nº 162-6, neste caso, 

deverá confirmar o depósito junto à Serventia para que seja providenciado 

a respectiva baixa.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122481 Nr: 1560-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDLM, VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para, no 

prazo legal, manifestar o que de direito acerca do requerimento de fl. 290.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275492 Nr: 5368-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da autora, para que possa 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, a qual segue transcrita: 

"Recebido o respeitável mandado expedido pelo(a) Meritíssimo Juiz(a) de 

Direito da 2ª Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, dirigi-me 

ao endereço mencionado no r. mandado, e, ali sendo, encontrei a Sra. 

Rosa, a qual afirma desconhecer a pessoa da Requerida Lucineia Rocha 

da Silva. Por esta razão, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR a 

Requerida Lucineia Rocha da Silva. Dou fé.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173222 Nr: 14863-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YRC, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 14863-22.2014.811.0055

 ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: YASMIN RODRIGUES CARDOSO e ANDREIA 

SANTANA RODRIGUES

PARTE REQUERIDA: RONAIR CARDOSO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): RONAIR CARDOSO DOS SANTOS, BRASILEIRO, 

ENDEREÇO: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 8.688,00

FINALIDADE: EFETUAR INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar Ronair Cardoso dos Santos , já 

qualificado nos autos, a pagar a quantia de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais) a título de alimentos em favor da 

criança Yasmin Rodrigues Cardoso, incidindo o 13º salário e 30% dos 

valores percebidos na condição de férias e eventuais verbas rescisórias, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.A 

pensão alimentícia deverá ser paga todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

depositada em conta bancária informada posteriormente, ficando a 

procuradora da parte requerente responsável pela juntada da referida 

informação. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Sentença publicada em audiência. Saem os 

presentes devidamente intimados.Intime-se o requerido da presente 

sentença.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Eu, YANDRA MILLENA AMADO SOUSA

Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de agosto de 2018.

Valdeir Ferreira Lima

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMI, ACMI, PML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, Sra. Priscila Michels Ludwig, na(s) 

pessoa(s) de seu(s) procurador(es), para que compareça nesta 

secretaria, no prazo legal, a fim de que seja confeccionado o TERMO DE 

GUARDA DEFINITIVA das menores.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282934 Nr: 11480-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3.554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC, entretanto, 

constato que a parte exequente fundamenta o pedido nos termos do art. 

911 do Código Processo Civil.

Deve-se salientar que a execução prevista no art. 911 do CPC, 

corresponde a execução fundada em título extrajudicial, vejamos:

“Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que 

contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 

(três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.”

Ocorre que o título executivo juntado às fls. 12/14 se trata de título judicial, 

ou seja, o procedimento escolhido, na forma apresentada, não é o 

adequado para a presente demanda.

Posto isso, intime-se o procurador da parte exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235969 Nr: 2539-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DE SOUZA, TELMA CRISTINA LEANDRO DE 

SÁ SANTOS, BRUNO JORGE LEANDRO DE SÁ, IKARO GABRIEL 

LEANDRO DE SÁ, DJAMILA MARIA LEANDRO DE SÁ, RAFAEL MATIAS 

LEANDRO DE SÁ, MARCILEI DE SA GOTERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, decorreu o prazo de 05 (cinco) dias solicitado pela parte 

autora à fl. 102 para apresentar os documentos solicitados à fl. 100. Isto 

posto, intimo a parte autora para que, no prazo legal, providencie a 

entrega dos referidos documentos para que seja possível o cumprimento 

da r. decisão de fls. 96/97.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245617 Nr: 13244-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGB, SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 Certifico que, ante o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 140, intimo 

a parte requerida na pessoa de sua advogada para que, no prazo legal, 

informe o atual endereço da Requerida Sra. Simone Pereira da Cunha, afim 

de possibilitar sua intimação quanto à audiência designada para o dia 

08/11/2018.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278600 Nr: 7909-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MIGUEL GONÇALVES, RODRIGO MIGUEL 

GONÇALVES, CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, ALINE CONCEIÇÃO 

FREITAS GONÇALVES AMORIM, ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIANA FREITAS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 
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OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o petitório de fls. 41.No mais, dando prosseguimento 

ao feito, INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cumpra integralmente a decisão de fls. 39/39-v.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121814 Nr: 880-92.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, RDS, JSDS, ALDS, ALDS, MADS, RLDS(, BJLDS, 

IGLDS, DMLDS, RMLDS, TCLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLDS, EDMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT, WESLEY LOPES 

TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento à r. decisão de fl. 193, que a Carta Precatória 

expedida de fl. 189 restou infrutífera, consoante teor da certidão do oficial 

de justiça de fl. 260.

 Certifico que, decorreu o prazo solicitado pela parte autora às fls. 

196/197.

Certifico ainda que, intimo a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fl. 260, bem como para cumprir a integralidade o item 2 da r. 

decisão de fl. 193, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163955 Nr: 1460-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1460-83.2014.811.0055

 ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DHYONE BARBOSA DO AMARAL

PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO BRANDÃO

INTIMANDO(A, S): Fernando Aparecido Brandão, brasileiro(a), Endereço: 

Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 8.688,00

FINALIDADE: EFETUAR INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial 

JULGO PARCIALMENTE o pedido inicial e o faço com fundamento no art. 

487, I, do CPC.Expeça-se a competente averbação ao Cartório de registro 

Civil da Comarca de Campo Novo do Parecis, acrescentando na Certidão 

de Nascimento de Dhyoné Barbosa do Amaral o nome do pai, Fernando 

Aparecido Brandão, e da avó paterna Maria Divina Brandão, passando a 

chamar-se Dhyone Barbosa do Amaral Brandão.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Intime-se a parte requerida por edital.Saem os presentes 

devidamente intimados.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. Cumpra-se.”

Eu, YANDRA MILLENA AMADO SOUSA

Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de agosto de 2018.

Valdeir Ferreira Lima

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287953 Nr: 15541-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. ARBITRO alimentos provisórios em favor da criança João Pedro Ferreira 

Paz, no valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, equivalente a 

R$ 381,60 (trezentos oitenta e um reais e sessenta centavos), além de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a ser pago 

mensalmente pelo requerido, à representante da criança, Sra. Elizangela 

Aparecida Ferreira.

5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206494 Nr: 20072-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDS, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos.

Em tempo, verifico que não restou analisado o pedido de levantamento de 

valores constante no petitório de fls. 58/60, razão pela qual, DEFIRO o 

pedido de alvará judicial para o levantamento de valores depositados no 

bojo dos autos em favor da parte exequente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 207 de 713



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286916 Nr: 14725-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CRISTINA VIEIRA LUIZ PODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133398 Nr: 3361-91.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMDC, MCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 23.502-O, SANDRA MARIA LOURENÇO PRIETO - 

OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 126, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora na pessoa do advogado 

constituído, Luiz Anilton Gonçalves, OAB/MT 23.50-O para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170449 Nr: 11674-36.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTI TRIBESS, VERA BALDUS, DARIO TRIBESS, HELGA 

GEVEHR, ARTUR VALMIR GEVERH, ELI TRIBESS SCHIMIDT, HERICILIO 

SCHIMDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(s) ilustre(s) advogado(s) da 

inventariante, a fim de que possa providenciar a retirada do Formal de 

Partilha nesta secretaria, o qual já se encontra confeccionado e assinado, 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165118 Nr: 3565-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB, EDHMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário sob o rito Arrolamento de Bens deixados 

pelo José Bispo.

Analisando os autos, verifico que a sentença de fls. 176/176-v homologou 

a partilha de fls. 158/164, referente aos bens deixados pelo de cujus, 

tendo por consequência determinado a expedição do competente formal 

de partilha.

A inventariante aportou petitório à fl. 182, pugnando pela expedição de 

alvará judicial, a fim de transferir os valores depositados à fl. 119.

Desse modo, vejo que inexiste óbice para o acolhimento do pedido de 

alvará judicial para a transferência dos valores de fl. 119 para a conta 

bancária indicada à fl. 182, uma vez que no presente feito já restou 

homologado a partilha de bens.

Posto isso, DEFIRO o alvará judicial autorizando a transferência dos 

valores de fl. 119 para a conta bancária indicada à f. 182.

Expeça-se o competente Alvará Judicial, conforme requerido (fl. 182).

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 176/176-v.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134813 Nr: 4929-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO, FFDOW, DAW, PADOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 21, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado 

Aparecido Batista Santos OAB/MT 3881 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247543 Nr: 14795-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO, Cpf: 

00664481159, Filiação: Marli Firmino de Carvalho e Jesus Oliveira de 

Carvalho, data de nascimento: 07/06/1986, natural de Jatai-GO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 9.562,25 (Nove mil e 

quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A autora celebrou contrato de abertura de crédito com o 

requerido, concedendo-lhe limite de crédito no valor de R$ 9.258,17 , na 

data de 22.10.2013, Carão de Crédito 00004763319079161009. O réu não 

adimpliu as obrigações assumidas, não cobrindo o saldo devedor de sua 

conta-corrente. Ante o exposto, requer: Determinar a expedição do 

mandado de pagamento destinado ao réu, conforme artigo 701 do CPC, 

para efetuar o pagamento da dívida no prazp legal, sendo-lhe facultada a 

apresentação da defesa no mesmo prazo em respeito ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Ao final, e opostos os embargos 

monitórios, rejeitar a referida defesa, rejeitar a referida defesa, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial, sem prejuízo da 

condenação do vencido ao pagamento das custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em 

20%. Protesta provar por todos os meios de prova em direito admitidos, 

tais como a juntada de novos documentos e a tomada do depoimento 

pessoal do réu, sob pena de confesso.

Despacho/Decisão: Autos nº: 247543.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as tentativas de citação da parte Requerida restaram todas 

infrutíferas (fls. 61 e 72), mesmo após busca de seu endereço junto aos 

sistemas BACENJUD e SIEL.Desse modo, entendo que já restaram 

esgotadas as tentativas de citação pessoal do Requerido, razão pela qual 

determino sua citação por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que 

caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já 

nomeio a Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, 

não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de 

Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 24 de agosto de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265030 Nr: 28442-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215356 Nr: 6319-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GOMES DE SOUZA BENINCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE ENSINO E TECNOLOGIAS 

LTDA - EPP (INET - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), INSTITUTO 

INVEST EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

276,00 (duzentos e setenta e seis reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 90,00 (noventa reais), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172695 Nr: 14343-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193167 Nr: 9460-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151941 Nr: 548-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862, DECIO FREIRE - OAB:56543

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

655,79 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 283,79 

(duzentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147844 Nr: 7678-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.750,59 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove 

centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.354,59 

(mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.395,99 (mil trezentos e 

noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 174,79 (cento e setenta e quatro reais e 

setenta e nove centavos), devendo este último valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248776 Nr: 15591-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO LUCIANO RIGUI, IDALINA MARIA TONHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

191,36 (cento e noventa e um reais e trinta e seis centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221195 Nr: 11052-83.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

577,46 (quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 205,46 

(duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144043 Nr: 3628-29.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ERIVELTON VENANCIO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

352,64 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 (cento e 

oitenta e seis reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 166,64 

(cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. As partes deverão providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), desse valor, 50% ao requerido 

no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos); e 50% ao 

requerente no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145628 Nr: 5321-48.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL CIA DE SEGUROS, 

LOCALIZA AGENCIA CENTRO DE PALMAS MC SERV. LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JACQUES VELOSO DE 

MELO - OAB:OAB/DF 13.558

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida Banco do Brasil Cia de 

Seguros, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 620,80 (seiscentos e vinte reais e 

oitenta centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154098 Nr: 2736-86.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STENIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

713,92 (setecentos e treze reais e noventa e dois centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 341,92 (trezentos e 

quarenta e um reais e noventa e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258450 Nr: 23617-45.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:OAB/MT 17.211-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

336,00 (trezentos e trinta e seis reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135359 Nr: 5540-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, na modalidade “pro rata”, no 

importe de R$ 372,00 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 (cento e 

oitenta e seis reais) correspondente a 50% do requerente; e R$ 186,00 

(cento e oitenta e seis reais) correspondente a 50% do requerido, para 

recolhimento da guia de custas Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), sendo R$ 55,10 (cinquenta e 

cinco reais e dez centavos) correspondente a 50% do requerente; e R$ 

55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos) correspondente a 50% do 

requerido; devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 212 de 713



104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248125 Nr: 15213-05.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS VEÍCULOS SOLARES VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:OABMT/5682, DEBORAH DE MORAES MUNDIM - 

OAB:20.121-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

248,11 (duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 (cento e oitenta e seis 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e oito 

reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285639 Nr: 13593-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELO, MARIANA 

MIGUEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285639.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por Genira Rodrigues dos 

Santos em face de Eletromóveis Martinello e Mariana Miguel Costa 

(cabaninha 1) (sic – fls. 04), todos devidamente qualificados nos autos.

 Alega a parte autora, em resumo, que no dia 12/05/2018 realizou a 

compra de uma cama na primeira requerida, sendo que a entrega do móvel 

ocorreu apenas no dia 23/05/2018.

Narra que no dia 28/05/2018 a referida cama quebrou com uma criança 

dormindo, momento em que ligou para a primeira requerida noticiando o 

ocorrido, sendo constatado que precisaria trocar 03 (três) travessas da 

cama.

Aduz que fora informada que o conserto da cama duraria 

aproximadamente 30 (trinta) dias, porém, acabou demorando 45 (quarenta 

e cinco) dias, de modo que a cama foi devolvida no dia 20/07/2018, tendo 

quebrado novamente no dia seguinte.

Ressalta que tentou resolver administrativamente junto a primeira 

requerida o problema, dando como sugestão o abatimento do valor da 

cama em outro objeto ou realizar a devolução do dinheiro, sendo 

sustentado que a empresa requerida não acolheu a proposição.

Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para compelir a 

empresa requerida a suspender a cobrança das parcelas vincendas e se 

abster de negativar o seu nome, pugnando ainda pela condenação 

solidária das requeridas à substituição do produto ou devolução do valor 

pago, além da condenação ao pagamento de indenização no valor R$ 

23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de danos morais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/19.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, concedo à parte requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei nº 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Pois bem. Em primeiro lugar, entendo que a parte autora deve esclarecer a 

razão de ter formulado litisconsórcio passivo, haja vista que não 

vislumbrei nenhuma relação jurídica da segunda requerida com a causa de 

pedir deduzida.

Destaco que toda a petição inicial, bem como o documento fiscal de fls. 17, 

fazem referência apenas à empresa Martinello, devendo ser destacado 

ainda que a autora não explicitou se o serviço de reparo realizado na 

cama adquirida foi executado pela segunda requerida, o que, em tese, 

poderia justificar seu ingresso na lide como litisconsorte à luz do disposto 

no § único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, resta aparente a ilegitimidade passiva ad causam da Sra. Mariana M. 

Costa, devendo a inicial ser emendada para correção desta falha, seja 

com a alteração do polo passivo, seja com a correta descrição dos fatos.

 Além disso, após ler a inicial e verificar que o bem da vida discutido nos 

autos foi comprado por módicos R$ 599,03 (item 05 da NF de fls. 17), 

registro que, movido pelo que considero ser, concessa data venia, legítimo 

sentimento de busca da otimização da máquina judiciária, o que em última 

instância ajuda a assegurar o cumprimento do princípio da duração 

razoável do processo, além obviamente de economizar recursos públicos 

(estudos revelam que o custo médio de cada processo no Brasil já era de 

R$ 2.369,73 ainda em 2013 segundo dados oficiais do CNJ), entrei em 

contato via telefone com o gerente local da empresa ré, Sr. Marcio 

(telefone 65-3326-3433), para saber se a parte autora tinha tentado 

resolver extrajudicialmente a questão.

Sem que isso constitua prova, até porque este magistrado conhece os 

deveres e faculdades legais na condução do processo, peço venia para 

registrar o que me foi dito ao telefone, tendo o gerente afirmado conhecer 

a questão deduzida, sendo que o bem foi realmente reparado e depois 

novamente danificado, tendo a autora procurado então novamente a loja 

para resolver o impasse, quando se acordou pelo aproveitamento do 

preço pago na cama na aquisição de um fogão, o qual foi, todavia, 

recusado pela cliente no momento da entrega, isso porque haveria falta de 

estrita correlação entre o produto entregue e o que constava no folder de 

oferta impresso que foi apresentado à autora, sendo então oferecida a 

devolução do valor pago, me tendo sido dito que a Sra. Genira ficou de 

retornar na loja amanhã (dia 21/08/18) para retirar o dinheiro.

Embora tenha havido cumulação objetiva de pedidos (cumulou-se a tutela 

inibitória do item 4 de fls. 08 com os pedidos alternativos do item 5), de 

modo que a restituição do valor pago, caso cumprida a promessa, não 

implica em total perda superveniente do interesse de agir, fato é que o 

dano moral pretendido (R$ 23.000,00) pode (não estou prejulgando a 

questão) acabar não sendo deferido, isso na hipótese de restar 

caracterizado mero aborrecimento no caso concreto.

Assim, já que se mostra imprescindível a emenda da inicial para eventual 

correção do polo passivo da demanda, entendo que deve a parte autora 

esclarecer ainda se pretende insistir na tramitação deste feito neste Juízo.

Ante o exposto, faculto à parte autora emendar a inicial no prazo legal, 

devendo ainda dizer se persiste o interesse de agir, sob pena de extinção 

do processo.

Certificado o decurso do prazo, conclusos.
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Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210562 Nr: 2549-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISNEIA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que encaminho os autos, para intimação da parte autora para 

indiciar com precisão o valor atualizado do débito, para fins de expedição 

de certidão para habilitação dos créditos, tendo em vista que a petição de 

fls.125/126 não demonstrou de forma clara o valor.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249593 Nr: 16329-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 125/146 apresentados 

pelo requerido são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerente para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279553 Nr: 8668-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e documentos apresentados pela parte executada às fls. 59/79, no prazo 

05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278265 Nr: 7615-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD, RCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sibre a petição 

e documentos apresentados pela parte executada às fls. 61/81, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278265 Nr: 7615-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sibre a petição 

e documentos apresentados pela parte executada às fls. 61/81, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212151 Nr: 3784-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FARIAS RIBEIRO, MARIA REGINA RODRIGUES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANO ESTEVES DE JESUS, 

NAIR CARDOSO, LUCAS ESTEVES DOS REIS, MARCOS ESTEVES DOS 

REIS, ZILA LOPES DOS REIS, SIMEIRE LOPES DPS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Campinas/SP ter sido devolvida com diligência infrutífera, intimo a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201654 Nr: 16001-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DOS SANTOS COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, intimo o requerente para retirar a certidão de habilitação de 

crédito expedida nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198435 Nr: 13575-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 
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MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, intimo a exequente para retirar a certidão de habilitação de 

crédito expedida nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227167 Nr: 16040-50.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CRISTIANO VANDRESEN, GABRIELA GARCIA 

ARRUDA, RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO, 

WAGNER CRISTIANO VANDRESEN, GABRIELA GARCIA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 136/158 da parte autora, intimo o 

requerido para que se manifeste, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134803 Nr: 4919-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TRENHAGO, LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo a parte embargante para se manifestar sobre os 

documentos acostados às fls. 405/434, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico que intimo a parte exequente novamente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 334,48 (trezentos e 

trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente às diligências já 

realizadas, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta de Citação pelo motivo 

"desconhecido", intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200546 Nr: 15134-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME, GENERIDO DA SILVA, 

ZILDA BERTONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 81/82 são tempestivos. 

Sendo assim, em razão de possuírem caráter de infringentes, nos termos 

do artigo 1023, § 2.º, intimo a parte exequente para se manifestar, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26390 Nr: 2899-81.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTHERFORD TRADING S/A, PAULO SERGIO 

DA SILVA CARDOSO, RANELLO PARRINI, RUY RAMAZINI, AMARO 

MARCIO ANTONIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS ALVES PEREIRA 

FILHO - OAB:33868-SP, LUIZ CARLOS VALENÇA GOULART - OAB:, 

MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - OAB:113.402 -SP

 Certifico que, haja vista a impugnaçao de fls. 820/829, apresentada pelo 

executado Amaro Márcio Antonio Monteiro, intimo o exequente para se 

manifestar, caso queira, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146441 Nr: 6178-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO 

NAKAMURA SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que, regularizando os pólos ativo e passivo, intimo os 

executados para efetuarem o pagamento do débito no valor de R$ 

21.995,33 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e 

três centavos), referente aos honorários sucumbenciais, no prazo de 15 

dias, conforme determinou a decisão de fl. 397, a seguir parcialmente 

transcrita: "Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos 

honorários sucumbenciais formulado às fls. 395/396. Proceda-se a 

conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte devedora seja 

intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver, devendo a intimação observar a regra dos §§ 2º e 3º do art. 513 

do Código de Processo Civil. Fica a parte devedora advertida que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado 

o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247543 Nr: 14795-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 88 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico ainda que, em cumprimento ao despacho de fl. 86, intimo a 

requerente para retirar uma via do edital expedido, para fins de publicação 

em jornal local de ampla circulação, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287460 Nr: 15169-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MONTES CLAROS-MG, KARINE APARECIDA MAIA 

COSTA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM FREIRE BARBOSA - 

OAB:113.336/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286053 Nr: 13907-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO GARÇAS-MT, DRVALINA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BARBOSA SILVA, MAURA 

CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 43919, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

5880A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.13, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285533 Nr: 13488-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286632 Nr: 14460-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, 

JDC.RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PIOVEZAN PEZZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 12.093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:OAB/MT 11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 13.884

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre os 

documentos de fls. 44/508, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252083 Nr: 18449-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, intimo a parte requerida para se manifestar sobre a petição 

e documento de fls. 148/149, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280062 Nr: 9030-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME, DANIELLE 

VIEZZER MOTA, GIULIANO VIEZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Posto isso:I – PROCEDA-SE com a correção do valor dado a causa, que 

passará a ser de R$ $ 30.382,97 (trinta mil trezentos e oitenta e dois reais 

e noventa e sete centavos), nos termos do art. 292, §3º, do CPC.II – 

RECEBO os embargos, sem o efeito suspensivo, assim, este não terá o 

condão de impedir o curso normal da execução, devendo esta, ter o seu 

curso normal.III – DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, o que poderá 

ser revogado a qualquer tempo. IV - CITE-SE o embargado, para querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar manifestação (CPC art. 

740).Intimem-se.Cumpra-se. Às providências.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 139792 Nr: 10293-95.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134421 Nr: 4501-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando o acordo firmado entre as partes e homologado pelo 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, nos termos do acordo entabulado (fls. 181 e 

188).Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica determinado o seguinte: (...) Ressalto 

que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento. (...) 

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual 

sucessão processual: (...) 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte: (...) Ao 

final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158409 Nr: 7007-41.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FRANÇA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando o acordo firmado entre as partes e homologado pelo 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, nos termos do acordo entabulado (fls. 181 e 

188).Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica determinado o seguinte: (...) Ressalto 

que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento. (...) 

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual 

sucessão processual: (...) 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte: (...) Ao 

final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 17660-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 46/47-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166729 Nr: 6411-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 136, nos termos do artigo 496, inciso I, do 

CPC, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TRF da 1ª Região com as 

homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177038 Nr: 19116-53.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da demanda 

(02/10/2014), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(22/10/2014 – fl. 93-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.SOLICITE-SE o pagamento dos honorários 

periciais, conforme a Resolução n. 305/2014 da CJF.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128040 Nr: 6949-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117359 Nr: 7375-89.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MACHADO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.(...)determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido(...)b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...) Desde já 

fica determinado o seguinte:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo 

pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do 

instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, 

desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia 

devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as 

partes para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 

da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento.(...)Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:1 

– quanto à eventual sucessão processual:(...) 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:(...) 3 – quanto à eventual sucessão do 

procurador da parte:(...)Ao final, depois de comprovado o levantamento de 

valores nos autos e comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155418 Nr: 4045-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE o retorno dos autos em apenso.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208965 Nr: 1178-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CONTE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte executada são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152923 Nr: 1589-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA NAVAS BERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Autarquia Federal, às fls. 135/140-verso, impugna o valor apresentado 

pela parte exequente, apontando que, no cálculo que ampara a execução, 

a correção monetária aplicada é superior à devida e o RMI aplicado, por 

outro lado, seria menor que o verificado pela Autarquia Federal.

A parte exequente, às fls. 143/144, sustenta que fora aplicada TR para a 

atualização daí o porquê da diferença do cálculo.

 Vieram-me os autos conclusos.
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 É o relatório. Decido.

Sem qualquer delongas, a verdade é que o índice de correção monetária 

aplicado pelas partes é praticamente idêntico, com variação, quando 

verificada, praticamente irrisória, ao passo que os juros são 

absolutamente os mesmos, conforme confrontação da tabela de fls. 

126/127 com a de fls. 137-verso/138.

Dessa feita, o que justifica a divergência entre os cálculos reporta à 

diferença a receber, sendo certo que, tendo em vista o confronto de 

valores pagos e respectiva diferença a receber, e a inércia da parte 

exequente em impugnar esse ponto do cálculo, suscitando questão que 

refoge à discussão, haja vista que a Autarquia Federal sequer alegou que 

seria devida a TR como índice de correção monetária, é de imperar o 

cálculo apresentado pela Autarquia Federal.

 Posto isso, ACOLHO a impugnação ao cálculo judicial e, via de 

consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Autarquia Federal 

(fls. 135/138).

CONDENO a parte exequente nos honorários advocatícios, que FIXO no 

valor correspondente a 10% da diferença do cálculo, na forma do artigo 

85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte 

exequente é beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Após a preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), EXPEÇA-SE 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

CPC, observando as determinações acima.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 6651-80.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILDE DE SOUZA BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285967 Nr: 13858-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASON ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Posto isso, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar a implantação imediata do 

benefício de auxílio-doença ao requerido Jason Eller pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).Considerando que em 

diversos processos semelhantes a este a parte requerida tem se 

manifestado quanto à impossibilidade de realizar audiência de conciliação 

e mediação, tal qual prevê o artigo 319 do Código de Processo Civil, reputo 

de rigor, com fulcro na economia e celeridade processual, não designar o 

alusivo ato, ressalvando, outrossim, que tal audiência pode ser designada 

a qualquer momento.Por conseguinte, CITE-SE a parte requerida, perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu 

representante judicial (CPC, artigo 75, IV c/c artigo 242, §3º) para, 

querendo, apresente reposta no prazo e forma da lei.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Consigna-se que 

quando do requerimento de produção de provas às partes deverão 

especificar e justificar as provas que pretendem produzir, bem como 

indicar os pontos controvertidos da demanda.Por fim, ressalta-se que a 

perícia colacionada aos autos pelo requerente foi realizada junto ao 

Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados Especiais Federais e com 

contraditório da parte requerida.Assim, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestarem quanto à utilização de mencionado laudo pericial como prova 

emprestada ou a realização de segunda perícia, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Em caso de manifestação quanto à designação de nova perícia, 

encaminhe os autos conclusos para a designação da prova e nomeação 

de perito judicial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150002 Nr: 10010-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES LIFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o próprio pedido de Cumprimento de Senrtença com 

base em auxilio-doença concedido em sentença parcialmente reformada 

ensejou a mora aventada indefiro o pedido retro e determino a remessa 

dos autos ao INSS para implementação do Beneficio adequeado (invalidez) 

nos termos do acórdão, bem como apresente os cálculos dos valores que 

reputa devido para eventual execução inversa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182592 Nr: 421-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS RAIMUNDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a natureza temporária do benefício concedido e o dever 

funcional do INSS em promover a fiscalização quanto a recuperação ou 

não dos beneficiários, indefiro o pedido de fls. 194.

Outrossim, adespeito do acordo processual atinente a desistência do 

recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, nos termos 

do penúltimo parágrafo da sentença de fls. 166.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140266 Nr: 10818-77.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIRMINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a implantação do Benefício concedido depende de 

correta informação do DIB e que o DIB anteriormente informado se 

mostrava inconsistente, visto que de fato não houve a cessação do 

auxílio-doença, judicialmente deferido em ação anterior, acolho a 

justificativa apresentada pelo INSS e afato o preceito cominatório 

anteriormente aplicado.
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Outrossim, para o prosseguimento do feito e implantação do Benefício 

sendo certo que não houve cessação nem novo requerimento 

administrativo após a concessão de auxilio-doença em ação anteriormente 

ajuizada, deverá o DIB ser fixado com base na data do ajuizamento da 

ação, qual seja, 13/12/2011.

Assim, renove-se a intimação do requerido para implantação do benefício 

e eventual apresentação de cálculos para possível execução inversa.

Intimem.se-. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127929 Nr: 6863-72.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES TEREZINHA RUZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..., intime-se o patrono do de cujus para que indique os sucessores do 

autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no 

presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, 

após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto 

de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante 

RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção 

monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para 

que se manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao 

excedente, desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, 

fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá 

ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.Tangará da Serra-MT, 22 

de agosto de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direitocooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150219 Nr: 10248-57.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO VARGAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134904 Nr: 5031-67.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 134904.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Izabel José da Silva 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já qualificados.

 Às fls. 76 foi determinada a intimação da parte devedora para, querendo, 

apresentar impugnação.

Às fls. 79/81 o INSS apresentou impugnação a execução sustentando que 

a diferença alcançada se dá em razão de ter a parte exequente utilizado o 

dia 31/12/2014 como data do início do pagamento (DIP), sendo que o certo 

seria 05/08/2014.

 Às fls. 84/85 a parte exequente sustentou que apresentou o cálculo até a 

data de 04/08/2014 e que o cálculo apresentado pelo INSS não incluiu a 

diferença da gratificação natalina do ano de 2014.

Sustentou, ainda, que seu cálculo foi atualizado até o dia 01/11/2015 com 

correção monetária pelo IPCA-E, enquanto que o do INSS foi atualizado até 

11/2014 com índices do INPC.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Incialmente, consigno que não houve interposição de recurso 

em face da sentença de fls. 58/61, de modo que reputo relevante 

transcrever a parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade c.c. 

Pedidos de Assistência Judiciária ajuizada por Izabel José da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido a conceder a Autora pensão mensal e vitalícia equivalente a um 

salário mínimo, em razão da aposentadoria rural por idade, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação, diante da inexistência de prévio requerimento 

administrativo.

 (...)

Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição da 

presente, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal devendo-se, contudo, aplicar-se o IPCA-E 

após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em vista a 

imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n.º 493/DF.

 Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a 

ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, ou 

outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.

 Analisando os autos, verifico que a parte executada sustentou que a 

diferença alcançada se dá em razão de ter a parte exequente utilizado o 

dia 31/12/2014 como data do início do pagamento (DIP), sendo que o certo 

seria 05/08/2014.

Contudo, analisando o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 

73/74, verifico que embora tenha constado uma parcela em dezembro de 

2014, foi utilizado como DIP o dia 05/08/2014, tendo em vista que aquela 

parcela se refere à diferença da gratificação natalina de 2014, em razão 

do pagamento proporcional naquele ano, conforme extrato de fls. 75:

Valor pago em dezembro de 2014: R$ 1.266,46

Valor do benefício: R$ 724,00

Valor pago de gratificação natalina: R$ 542,46 (R$ 1.266,46 - R$724,00)

Valor cobrado pela parte exequente: R$ 181,54 (R$ 724,00 - R$ 542,46)

Além disso, verifico que a parte executada não utilizou o índice de 

correção monetária determinado na sentença, qual seja, o IPCA-E.

 Diante disso, entendo que razão não assiste ao INSS, tendo em vista que 

o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 73/74 representa a 

correta aplicação do que restou determinado na sentença.

Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada 
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às fls. 79/81 e, por consequência homologo os cálculos apresentado pela 

parte exequente às fls. 73/74.

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139836 Nr: 10346-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONE TEREZINHA WESTERHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 139836.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Elone Terezinha 

Westerhofen em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já 

qualificados.

 Às fls. 129 foi determinada a intimação da parte devedora para, 

querendo, apresentar impugnação.

Às fls. 130/132 o INSS apresentou impugnação a execução sustentando 

que a diferença alcançada se dá em razão de ter a parte exequente 

aplicado juros moratórios em 12% ao ano e incluído o décimo terceiro 

salário proporcional no último ano das parcelas atrasadas.

 Ao final, pugnou pela condenação da parte exequente em honorários de 

sucumbência.

 Às fls. 133/134 a parte exequente concordou com o cálculo apresentado 

pelo INSS em relação às parcelas vencidas, se insurgindo quanto ao valor 

dos honorários advocatícios.

 Às fls. 136-vº o INSS informou que os honorários advocatícios incidem 

sobre os valores das parcelas atrasadas até a data da sentença que 

concedeu o benefício.

 Instada a se manifestar acerca da manifestação de fls. 136-vº, a parte 

exequente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 140.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 133/134 

houve a concordância pela parte exequente do cálculo apresentado pelo 

INSS em relação às parcelas vencidas, se insurgindo apenas quanto à 

base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios.

 No que diz respeito à base de cálculo de incidência da verba honorária, 

restou determinado na sentença de fls. 77/79 que esta deve incidir sobre 

as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Diante disso, entendo que razão assiste ao INSS, tendo em vista que o 

cálculo de fls. 132 representa a correta aplicação do que restou 

determinado na sentença.

 Em relação ao pedido de compensação dos valores executados com a 

verba honorária eventualmente fixada, entendo ser incabível, tendo em 

vista a ausência de fundamento legal.

 Além disso, deve-se ter presente que a condenação de honorários na 

fase de conhecimento já está acobertada pelo trânsito em julgado. Assim, 

eventual determinação de compensação desse valor na execução 

implicaria determinar o cumprimento da obrigação de forma diferente da 

estabelecida na sentença. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM PROCESSOS DISTINTOS. 1. 

A condenação ao pagamento de verba honorária em processo de 

conhecimento nada tem a ver a que vier a ser fixado no processo de 

execução, se houver embargos, eis que a sucumbência, no caso, ocorre 

em processos distintos. Não há como compensar honorários de 

sucumbência definidos em processos distintos 2. Ademais, os honorários 

de sucumbência são patrimônio autônomo do advogado, de modo que não 

pode ser compensado com despesas devidas pelo embargado. 3. 

Apelação provida.” (TRF-1 - AC: 2400 MG 0002400-31.2011.4.01.3817, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data 

de Julgamento: 21/11/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.14 de 22/01/2013)

Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 130/132 para reconhecer excesso de execução e, por 

consequência homologo os cálculos apresentado pela parte executada às 

fls. 132.

A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 33).

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;
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c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105512 Nr: 4269-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CARDOSO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105512.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Creuza Cardoso de 

Freitas em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 165/166 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 128.112,96 referente ao valor do benefício e honorários de 

sucumbência.

 Às fls. 174/175 apresentou outro requerimento de cumprimento de 

sentença em relação à multa diária, no valor de R$ 401.000,00.

 Às fls. 182/183 foi recebido apenas o cumprimento de sentença de fls. 

165/166, tendo sido reconhecido a falta de interesse de agir da parte 

exequente em relação ao valor da multa diária.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 184/191 alegando o excesso de execução de R$ 401.000,00 

aduzindo que o benefício foi implantado dentro do prazo concedido, sendo 

que a parte exequente passou a receber o benefício em 18/01/2010, com 

data retroativa a 14/12/2009, afirmando não ser devida a multa diária.

 A parte exequente se manifestou às fls. 197/198 reconheceu o excesso 

de execução e apresentou nova memória de cálculo às fls. 199, pugnando 

por sua homologação.

 Na decisão proferida às fls. 200 concluiu-se que a parte executada 

apenas impugnou o cumprimento de sentença 174/175, o qual não havia 

sido recebido, e em razão de ter permanecido silente com relação ao valor 

principal, foi homologado o cálculo de fls. 165/166.

 Às fls. 203 a parte executada requereu seja o feito chamado à ordem 

para tornar sem efeito a decisão de fls. 200 e homologar o cálculo de fl. 

199, conforme requerido pela própria parte exequente à fl. 198.

 Instada a se manifestar quanto a esse pedido, a parte exequente 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 208.

 É o necessário à análise e decisão.

 O pedido de reconsideração formulado às fls. 203 pela parte executada 

merece ser acolhido, pois, conforme acima relatado, a própria parte 

exequente, na petição de fls. 197/198, reconheceu que o valor exequendo 

não estava correto, tendo então apresentado nova planilha de cálculo às 

fls. 199 e pugnado por sua homologação.

 Logo, a planilha de cálculo que merece ser homologada é a de fls. 199 e 

não a de fls. 165/166, pois aquela não corresponde ao real valor devido.

 Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração de fls. 203 para 

chamar o feito à ordem e tornar sem efeito a decisão de fls. 200, ficando 

homologada a planilha de cálculo de fls. 199.

 Cumpra-se conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135599 Nr: 5791-16.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVETE CAVALCANTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135599.

 Vistos,

 Nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

requerida para se manifestar acerca do pedido de habilitação, no prazo de 

10 (dez) dias.

 No mesmo prazo, fica a parte requerida intimada para se manifestar 

acerca do petitório de fls. 168/170 e documentos de fls. 171/175.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116383 Nr: 6473-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORADIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116383.

Natureza: Previdenciária.

Exequente: Oradia Maria Francisca de Oliveira.

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos

Trata-se de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença 

ajuizada por Oradia Maria Francisca de Oliveira em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, a parte Executada, às fls. 125, 

informou o falecimento da Exequente.

Diante da ausência de pedido de habilitação, foi determinada a intimação 

da advogada da de cujus para regularizar o polo ativo.

Nada tendo sido requerido, foi publicado edital para eventuais 

herdeiros/sucessores se manifestarem.

É o relatório.

D E C I D O.

Diante do falecimento da parte Exequente, verifica-se que apesar da 

intimação dos advogados, bem como da intimação por edital dos 

sucessores, a fim de realizar a sucessão processual, sob pena de 

extinção, nada foi requerido.

Assim, considerando que a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo causa a extinção do 

feito, sem resolução do mérito, segundo dispõe o inciso IV do artigo 485 

do Código de Processo Civil, a medida que se impõe é a extinção da ação.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157780 Nr: 6372-60.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOACIR BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157780.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 06 meses.

Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Decorrido o prazo, intime-se as partes para requerer o que entenderem de 

direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178011 Nr: 20154-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA DOS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178011.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Abadia dos 

Santos Mendes em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já 

qualificados.

 A parte exequente requereu às fls. 87/95 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 116.892,99, referente a benefícios atrasados, honorários de 

sucumbência e multa diária.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 97/121 alegando o excesso de execução sustentando que a 

diferença alcançada se dá em razão do abatimento das parcelas 

atrasadas com os valores recebidos a título BPC/LOAS, não inclusão da 

gratificação natalina de 2016 e não observância da súmula 111 do STJ.

 Sustentou, ainda, a ilegitimidade da parte em pleitear a multa diária, a 

impossibilidade de cominação de multa diária contra o INSS e caso, não 

seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor das astreintes.

 Às fls. 124 a parte exequente informou que houve o descumprimento pelo 

INSS de implantar o benefício, bem como que não houve na sentença 

qualquer menção de dedução de valores recebidos a título de LOAS.

 Aduziu, também, que figura como autora na ação de aposentadoria rural 

por idade em trâmite neste juízo sob o código nº 168717, de modo que os 

valores recebidos a título de BPC/LOAS não podem ser compensados nos 

dois processos, sob pena de enriquecimento sem causa.

É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução, aduzindo que a parte 

exequente não procedeu com a compensação das parcelas atrasadas 

com os valores recebidos a título BPC/LOAS, incluiu a gratificação natalina 

de 2016, a qual, foi paga administrativamente, bem como não observou os 

termos da súmula 111 do STJ.

 Quanto à possibilidade de compensação das parcelas atrasadas com os 

valores recebidos a título BPC/LOAS, o § 4º, do art. 20, da Lei nº 8472/93 

impede expressamente a acumulação do benefício de prestação 

continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

 (...)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 
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natureza indenizatória.”

 Diante disso, ainda que a compensação dos valores recebidos a título de 

LOAS não foi reconhecida na sentença, entendo que devem ser 

deduzidos do benefício pleiteado no mesmo período, em razão do 

impedimento de acumulação. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Sentença proferida na 

vigência do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a 

teor art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 2. A concessão do 

benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário: 15.01.2008 (nascimento em 15.01.1948). Carência: 

13,5 anos. 4. Início de prova material: certidão de casamento celebrado em 

1973 (fl. 09), e a certidão de nascimento do filho ocorrido em 1985 (fl. 10), 

ambas constando a qualificação de rurícola do requerente; bem assim a 

CTPS com registros de vínculos rurais entre 1998 a 2006 (fls. 14/16), é 

prova plena do período registrado e início de prova material para o 

restante da carência. 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora (fls. 116/117). 6. Honorários 

de advogado: 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença. 7. As 

parcelas recebidas a título de amparo assistencial, devidamente 

comprovadas nos autos, devem ser deduzidas dos valores devidos à 

parte, por força da decisão judicial que reconheceu o seu direito à 

aposentadoria rural, nos termos do disposto no artigo 20, § 4º, da Lei 

8.742/93. 8. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação 

de fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. 9. Atrasados: a correção 

monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária a 

ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda 

Pública. Juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 10. Apelação 

parcialmente provida, nos termos do item 6. De ofício, fixar o IPCA-E como 

índice de atualização monetária.A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação, de ofício, fixou o IPCA-E como índice de 

monetária.” (TRF-1, AC 00163240220104019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA:10/11/2017) (Original sem grifo)

 Ademais, em consulta processual no sistema Apolo, verifiquei que a ação 

de aposentadoria rural por idade sob o código nº 168717, também se 

encontra em fase de cumprimento de sentença aguardando a análise da 

impugnação apresentada pelo INSS.

 Assim, entendo que nada obsta que a compensação dos valores pagos a 

título de amparo assistencial seja realizada nestes autos, devendo 

somente ser informada a referida compensação naqueles autos, com o fim 

de evitar o enriquecimento sem causa ao proceder com a compensação 

nos dois processos.

 Quanto à gratificação natalina de 2016, verifico que razão também assiste 

ao INSS, tendo em vista que restou demonstrado pelo documento de fls. 

108 que houve o pagamento administrativamente, de modo que esta é 

indevida.

 No que diz respeito à base de cálculo de incidência da verba honorária, 

restou determinado na sentença de fls. 63/65 que esta deve incidir sobre 

as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ, o que não foi observado pela parte exequente no cálculo de 

fls. 88.

Portanto, em relação às parcelas atrasadas e aos honorários 

advocatícios, verifico que o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 115/116 

representa a correta aplicação do que restou determinado na sentença.

 Por outro lado, verifico que, dentre os valores executados, está incluída a 

multa pelo descumprimento da antecipação de tutela concedida na 

sentença, na importância de R$ 91.171,79, referente ao período de 

11/03/2015 a 13/03/2016.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a multa diária é 

indevida.

Isso porque, não há de se considerar que o INSS foi intimado da sentença 

em 10/03/2015 (fls. 70-vº) como informa a parte exequente, uma vez que 

a sentença sequer tinha sido proferida naquela época (fls. 63/65 – 

18/08/2015), sendo que o correto foi em 10/03/2016, conforme print 

screen apresentado pela parte exequente às fls. 79.

 Assim, o benefício foi implantado 04 dias após a intimação do INSS (fls. 77 

– 14/03/2016), ou seja, dentro do prazo de 30 dias determinado na 

sentença.

 Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 97/107 para reconhecer excesso de execução e, por 

consequência homologo os cálculos por ela apresentados às fls. 113/116.

Traslade-se cópia da presente decisão para o processo código nº 168717 

com o fim de informar que houve a compensação dos valores pagos a 

título de amparo social.

 A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 36-vº).

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137037 Nr: 7341-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARI ZAQUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137037.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 134/135, tendo em 
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vista que o Recurso Extraordinário 579.431/RS utilizado como fundamento 

da decisão de fls. 132, transitou em julgado em 16/08/2018, conforme 

certidão em anexo.

 Por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pela parte 

exequente às fls. 130/131.

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127248 Nr: 6132-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JORGE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 127248.

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do petitório de fls. 

159 e documentos de fls. 160/162, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinado às fls. 155.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154829 Nr: 3442-69.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCI CARDOSO BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204051 Nr: 18006-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204051.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 84, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156232 Nr: 4840-51.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA APARECIDA PIOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 156232.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 90, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.
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 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137800 Nr: 8165-05.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137800.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 104, intime-se pessoalmente a parte Requerente 

para dar prosseguimento ao feito, consignando-se para cumprimento o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sofrer a penalidade inserta no § 1º 

do art. 485, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 4643-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA KILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125660.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Joana em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 160/162 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 28.788,90, referente a 8 meses e meio de benefícios 

atrasados e honorários de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 168 alegando o excesso de execução de 15.091,83. Afirmou que o 

benefício já está encontra implantado, com Data de Início do Benefício 

(DIB) em 28/09/2010 (data da citação) e Data de Início do Pagamento (DIP) 

em 31/05/2011.

 Assim, sustentou que a execução deve compreender apenas o período 

compreendido entre 28/09/2010 (DIB) a 30/05/2011 (data imediatamente 

anterior à DIP), que totaliza o valor de 13.697,07 (R$ 12.501,75 do valor 

principal e R$ 1.195,32 a título de honorários advocatícios sucumbenciais).

 Pugnou reconhecimento do excesso de execução e a homologação dos 

cálculos apresentados, no montante de R$ 13.697,07.

 Instada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 174.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de 15.091,83, 

aduzindo que a execução deve compreender apenas o período de 

28/09/2010 (DIB) a 30/05/2011 (data imediatamente anterior à DIP).

 Afirmou que os cálculos apresentados pela parte exequente o período 

está equivocado, pois não teria observado a correta data de início do 

benefício, que é a data da citação ocorrida em 28/09/2010, mas a data de 

13/09/2010.

 Contudo, não vislumbro a existência de equivoco na data de início do 

benefício utilizada pela parte exequente, pois, conforme se infere das fls. 

97v e 98v, a citação se concretizou em 13/09/2010 e não em 28/09/2010 

como afirmou a parte executada.

 Assim, a execução deve compreender o período de 13/09/2010 (DIB) a 

30/05/2011 (data imediatamente anterior à DIP).

 Em análise ao cálculo apresentado pela parte exequente, verifico que 

compreendeu o período de 13/09/2010 a 31/05/2011, merecendo ser 

corrigido para abranger até 30/05/2011, já que início do pagamento 

ocorreu em 31/05/2011.

 Verifico ainda que a parte exequente incluiu no cálculo a multa de 10% 

prevista no § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil, contudo, é 

incabível a aplicação da multa, uma vez que a Autarquia Previdenciária tem 

o privilégio de ser executada na forma do art. 534 do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o 

dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito contendo:

[...]

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública”.

 Assim, reconheço de ofício o excesso de execução no que tange a multa 

de 10% incluída na memória de cálculo de fls. 163, devendo ser excluído 

esse valor da execução.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer o excesso de execução apenas no que tange 

a inclusão do dia 31/05/2011, devendo a execução compreender o período 

de 13/09/2010 a 30/05/2011. Em razão da sucumbência mínima da parte 

exequente, deixo de condená-la ao pagamento de honorários de 

sucumbência.

 Reconheço de ofício o excesso de execução no que tange a multa de 

10% incluída na memória de cálculo de fls. 163, devendo ser excluído 

esse valor da execução.

Remetam-se os autos ao contador judicial para recálculo do débito, 

devendo observar os critérios fixados na sentença e na presente 

decisão.

 Após, intimem-se as partes para querendo, se manifestarem acerca dos 

cálculos elaborados pelo contador, no prazo de 15 dias.

 Não havendo insurgência, desde já homologo os cálculos elaborados pelo 

contador, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 

3º, do Código de Processo Civil;

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.
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 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138858 Nr: 9290-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 138858.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Vilma Thomaz em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já qualificados.

 Às fls. 129 foi determinada a intimação da parte devedora para, 

querendo, apresentar impugnação.

Às fls. 136/138 o INSS apresentou impugnação a execução sustentando 

que foi realizado o pagamento administrativamente do período executado.

 Às fls. 141/142 a parte exequente reconheceu que houve um equívoco 

quando da elaboração dos cálculos. No entanto, sustentou que não houve 

o pagamento do benefício entre 01/02/2011 a 17/11/2011.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Incialmente, consigno que não houve interposição de recurso 

em face da sentença de fls. 110/112, de modo que reputo relevante 

transcrever a parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária de 

Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez c/c pedido de antecipação de tutela proposta por Vilma Thomaz 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

réu a conceder a autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício a partir do dia seguinte à 

cessação administrativa (17/12/2010, fl.62), bem assim confirmo a tutela 

antecipada concedida, devendo os valores pagos em sede de 

antecipação de tutela serem descontados, até a data da implantação da 

aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do art.269, inciso I, do CPC, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

Analisando os autos, verifico que a parte executada sustentou que 

realizou o pagamento administrativamente do benefício de todo o período 

executado.

Todavia, ao contrário do que sustentou o INSS, verifico pelo documento de 

fls. 138 que não houve o pagamento do benefício no período de 

01/02/2011 a 17/11/2011, na medida em que restou determinado na 

sentença que a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez seria a partir do dia seguinte à cessação administrativa 

(17/12/2010).

 Diante disso, entendo que razão assiste em parte o INSS, tendo em vista 

que somente é devido o período compreendido entre 01/02/2011 a 

17/11/2011.

 Em relação ao pedido de compensação dos valores executados com a 

verba honorária eventualmente fixada, entendo ser incabível, tendo em 

vista a ausência de fundamento legal.

 Além disso, deve-se ter presente que a condenação de honorários na 

fase de conhecimento já está acobertada pelo trânsito em julgado. Assim, 

eventual determinação de compensação desse valor na execução 

implicaria determinar o cumprimento da obrigação de forma diferente da 

estabelecida na sentença. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM PROCESSOS DISTINTOS. 1. 

A condenação ao pagamento de verba honorária em processo de 

conhecimento nada tem a ver a que vier a ser fixado no processo de 

execução, se houver embargos, eis que a sucumbência, no caso, ocorre 

em processos distintos. Não há como compensar honorários de 

sucumbência definidos em processos distintos 2. Ademais, os honorários 

de sucumbência são patrimônio autônomo do advogado, de modo que não 

pode ser compensado com despesas devidas pelo embargado. 3. 

Apelação provida.” (TRF-1 - AC: 2400 MG 0002400-31.2011.4.01.3817, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data 

de Julgamento: 21/11/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.14 de 22/01/2013)

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela parte 

executada às fls. 136/138 para reconhecer o excesso de execução, 

devendo a execução compreender o período de 01/02/2011 a 17/11/2011.

 A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 42-vº).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

memória de cálculo nos termos da presente decisão.

 Após, intime-se o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social acerca da 

nova memória de cálculo.

 Não havendo insurgência, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.
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 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105527 Nr: 4289-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRA BENICIO SABARRETE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105527.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Eliandra Benicio 

Sabarrete de Azevedo em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

 A parte exequente requereu às fls. 156/157 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 36.302,97, referente a benefícios atrasados e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 166/168 alegando o excesso de execução de R$ 2.181,40. Afirmou 

os valores a serem pagos devem se restringir ao período de 22/07/2009 – 

DIB a 17/11/2011 – um dia antes da DIP, que totaliza o valor de R$ 

34.022,57 (R$ 31.812,78 referente a parcelas pretéritas e R$ 2.209,79 

referente a honorários advocatícios sucumbenciais).

 Instada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de execução de R$ 

2.181,40, aduzindo que a execução deve compreender apenas o período 

compreendido entre 22/07/2009 – DIB a 17/11/2011 – um dia antes da DIP.

 Afirmou que os cálculos apresentados pela parte exequente o período 

está equivocado, pois considerou que os valores em atraso 

compreendiam até 16/01/2012, não tendo sido observado que o benefício 

foi implantado com DIP em 18/11/2011.

 Assiste razão a parte executada, pois, conforme extrato de fls. 171/172 o 

início do pagamento (DIP) ocorreu em 18/11/2011, de modo que somente é 

devido o período compreendido entre 22/07/2009 - DIB a 17/11/2011 - um 

dia antes da DIP.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer o excesso de execução de R$ 2.181,40 e, em observância ao 

princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 

85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça.

Homologo a planilha de cálculo apresentada pelo INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social às fls. 169/170.

Cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 
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fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134282 Nr: 4348-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 134282.

 Vistos,

 Em consulta processual no sistema Apolo, verifiquei que não foram 

juntados aos autos, os documentos que instruíram a impugnação 

protocolizada pelo INSS via PEA, os quais segue em anexo a esta decisão.

 Assim, atento ao princípio do contraditório, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca dos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180652 Nr: 22593-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 180652.

 Vistos,

Diante do lapso temporal da petição de fls. 133, intime-se o advogado da 

parte Exequente para se manifestar.

Sem prejuízo, determino que seja realizada busca por meio do sistema 

SIEL no intuito de localizar o atual endereço da Exequente.

Obtido novo endereço, expeça-se mandado de intimação.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257419 Nr: 22620-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257419.

Natureza: Previdenciária.

Requerente: Marcio Roberto Neumann.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Marcio Roberto Neumann em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Em sede de contestação a parte Requerida alegou litispendência.

Às fls. 39, a parte Requerente pugnou pelo arquivamento da presente 

ação, tendo o INSS concordado com a extinção do processo por 

litispendência, às fls. 40/v.

É o relatório.

D E C I D O.

Diante do reconhecimento de litispendência pelas partes, impõe-se a 

extinção da presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, V, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso V, do mesmo diploma legal.

 Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166964 Nr: 6787-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ESTEVES SCARPATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166964.

Natureza: Previdenciária.

Requerente: Divina Esteves Scarpat.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária proposta por Divina Esteves Scarpat em 

desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, a parte Requerida, às fls. 127, 

apresentou proposta de acordo.

A parte Requerente, às fls. 131, se manifestou concordando com os 

termos da proposta acordo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, a proposta de acordo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Oficie-se diretamente a APSADJ, acerca da homologação da proposta de 

acordo.
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 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150011 Nr: 10022-52.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 150011.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 76, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265802 Nr: 29024-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVANO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265802.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 127, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Francisco Antônio Canhoto 

ortopedista, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161731 Nr: 12565-91.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDS, ALZIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 161731.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que na sentença de fls. 160/162 foi 

determinado o reexame necessário, contudo, essa determinação não foi 

observada e foi dado início a fase de cumprimento de sentença.

 Assim, resta prejudicado o prosseguimento do cumprimento de sentença 

definitivo, pois a sentença somente produzirá efeito depois de confirmada 

pelo tribunal, ex vi art. 496 do Código de Processo Civil.

 Diante do exposto, determino que sejam os autos ser remetidos à 

Instância Superior para reexame necessário, conforme determinado na 

sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135158 Nr: 5305-31.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS CANDIDO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135158.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 127, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.
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 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235666 Nr: 2097-29.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Luiz de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 235666.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 77, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203877 Nr: 17809-30.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 203877.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 86, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277961 Nr: 7375-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277961.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 178, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251840 Nr: 18179-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251840.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 70, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.
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 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166472 Nr: 5979-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111430 Nr: 1653-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 111430.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Lourenço Luiz 

Batista em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 204/205 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 114.609,06, referente a benefícios atrasados e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 210/212 alegando o excesso de execução de R$ 43.144,66, 

afirmando que o valor devido é de R$ 71.464,42.

 Instada a se manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada, bem como requereu o destaque do 

valor dos honorários advocatícios contratuais.

 É o necessário à análise e decisão.

 Diante da concordância da parte exequente com os valores apresentados 

pela parte executada, a medida que se impõe é o acolhimento da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer o excesso de execução de R$ 43.144,64 e, em observância 

ao princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento 

dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo 

art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido, 

ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da 

concessão da gratuidade de justiça.

Homologo a planilha de cálculo apresentada pelo INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social às fls. 212v/214.

Cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160243 Nr: 9922-63.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDES ARANHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154245 Nr: 2875-38.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 154245.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 116, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192464 Nr: 8894-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA RICHESCKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, querendo e no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 113, nos termos do artigo 1.022, § 2º do 

CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139373 Nr: 9847-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSILIA BERNARDO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/MT

 ... b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.Pois bem. Prosseguindo o 

feito na fase de cumprimento, isso na hipótese de não ocorrer o descrito 

na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar determino, após a adoção 

da providência do item b.3, a intimação do devedor mediante 

carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias 

úteis (CPC, art. 535). Desde já fica determinado o seguinte:a)não havendo 

impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado pela parte 

exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 

3º, do Código de Processo Civil;b)caso haja impugnação tempestiva, diga 

a parte exequente em 05 dias úteis, ficando advertida que, em caso de 

silêncio, este juízo irá presumir que concordou com os cálculos 

apresentado pelo INSS, hipótese em que desde já ficam estes então 

homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro que mesma providência 

deverá ser tomada no caso da parte exequente peticionar concordando 

expressamente com os cálculos apresentados pelo INSS;c)havendo 

impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta pela parte 

exequente, novamente conclusos para decisão. Ressalto que, existindo 

ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, 

intimem-se as partes para que requeiram o que de direito, conforme 

determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135780 Nr: 5986-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135780.

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 dias, se manifeste 

quanto à proposta de pagamento apresentada pela parte exequente na 

petição de fls. 128/129.

Não havendo concordância, voltem os autos conclusos para análise da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Havendo concordância, desde já homologo os valores apresentados pela 

parte exequente às fls. 128/130..

Após, cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 
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mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122897 Nr: 1954-84.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL TEIXEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 122897.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Elone Terezinha 

Westerhofen em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já 

qualificados.

 A parte exequente requereu às fls. 125/128 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 1.622,27, referente a benefícios atrasados.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 131/135 alegando o excesso de execução de R$ 1.224,30. Afirmou 

que o BPC/LOAS foi pago para a parte exequente de 14/04/2004 a 

31/08/2011 e a aposentadoria por idade rural desde 01/09/2011, de modo 

que somente é devido o valor referente ao 13º salário de 2010 no valor de 

R$ 362,16.

Instada a se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, a parte exequente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 

138.

É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de R$ 1.224,30, 

aduzindo que a execução deve compreender apenas 13º salário de 2010 

no valor de R$ 362,16.

 Analisando os autos, verifico que restou determinado na 

sentença/acórdão a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade desde a data do requerimento administrativo e na falta deste, a partir 

da data da citação, devendo ser compensados com os valores recebidos 

a título assistencial.

 Nessa esteira, é possível observar do documento de fls. 133/135 que 

houve a conversão do BPC/LOAS para aposentadoria por idade rural em 

01/09/2011.

 Portanto, considerando que a citação ocorreu em 18/08/2010 (fls. 23-vº) 

e que houve o pagamento do BPC/LOAS entre o período de 14/04/2004 a 

31/08/2011, entendo que razão assiste ao INSS, tendo em vista que foi 

determinada a compensação dos valores recebidos a título assistencial, 

na medida em que é devido apenas o valor referente ao 13º salário de 

2010.

 Em relação ao pedido de compensação dos valores executados com a 

verba honorária eventualmente fixada, entendo ser incabível, tendo em 

vista a ausência de fundamento legal.

 Além disso, deve-se ter presente que a condenação da fase de 

conhecimento já está acobertada pelo trânsito em julgado. Assim, eventual 

determinação de compensação com a verba honorário eventualmente 

fixada no cumprimento de sentença implicaria determinar o cumprimento da 

obrigação de forma diferente da estabelecida na sentença. Nesse sentido 

o julgado ora colacionado:

 “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM PROCESSOS DISTINTOS. 1. 

A condenação ao pagamento de verba honorária em processo de 

conhecimento nada tem a ver a que vier a ser fixado no processo de 

execução, se houver embargos, eis que a sucumbência, no caso, ocorre 

em processos distintos. Não há como compensar honorários de 

sucumbência definidos em processos distintos 2. Ademais, os honorários 

de sucumbência são patrimônio autônomo do advogado, de modo que não 

pode ser compensado com despesas devidas pelo embargado. 3. 

Apelação provida.” (TRF-1 - AC: 2400 MG 0002400-31.2011.4.01.3817, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data 

de Julgamento: 21/11/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.14 de 22/01/2013)

Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 131/132 para reconhecer excesso de execução e, por 

consequência homologo os cálculos apresentado pela parte executada às 

fls. 132-vº.

A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 21).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 234 de 713



 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135606 Nr: 5778-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135606.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Rivaldo Fernandes 

de Almeida em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 71/72 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 25.234,62, referente a benefícios atrasados e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 78/79 alegando o excesso de execução de R$ 3.337,82. Afirmou 

os valores a serem pagos devem se restringir ao período de 25/08/2011 – 

DIB a 03/04/2013 – um dia antes da DIP, que totaliza o valor de R$ 

21.896,80 (R$ 20.365,41 referente ao valor principal e R$ 1.531,39 

referente a honorários advocatícios sucumbenciais).

 Instada a se manifestar, a parte exequente requereu a rejeição da 

impugnação.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de R$ 3.337,82, 

aduzindo que a execução deve compreender apenas o período de 

25/08/2011 – DIB a 03/04/2013 – um dia antes da DIP.

 Afirmou que os cálculos apresentados pela parte exequente o período 

está equivocado, pois não foi observado o determinado no acórdão de fls. 

64 quanto ao termo inicial do benefício, qual seja a data da citação 

(25/08/2011), bem como a data da parcela final, que deve ser a data 

anterior ao início do pagamento.

 Assiste razão a parte executada, pois, nos termos do acordão de fls. 64, 

o termo inicial do benefício deve ser a data do requerimento administrativo 

ou da citação, que no caso ocorreu em 25/08/2011 (fls. 15v), e não da 

data da propositura da ação como fez contar a parte exequente. A data 

final da parcela deve ser a data anterior ao início do pagamento, que no 

caso em apreço deve ser 03/04/2013, já que o pagamento teve início em 

04/04/2013.

 Desse modo, somente é devido o período compreendido entre 25/08/2011 

- DIB a 03/04/2013 - um dia antes da DIP, conforme argumentou a parte 

executada.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer o excesso de execução de R$ 3.337,82 e, em observância ao 

princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 

85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça.

Homologo a planilha de cálculo apresentada pelo INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social às fls. 80v.

Cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 
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poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176567 Nr: 18660-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 176567.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Guiomar Lopes de 

Lima em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos já qualificados.

 A parte exequente requereu às fls. 62/63 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 24.899,20, referente a benefícios atrasados e honorários de 

sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 66/72 alegando o excesso de execução no valor de R$ 14.021,55, 

sustentando que a diferença alcançada se dá em razão do abatimento das 

parcelas atrasadas com os valores recebidos a título BPC/LOAS, 

aplicação de juros e correção monetária em conformidade com a sentença 

e não inclusão da gratificação natalina de 2016.

 Às fls. 124 a parte exequente informou que não houve na sentença 

qualquer menção de dedução de valores recebidos a título de LOAS, bem 

como que o seu cálculo está pautado nas informações contidas na 

sentença.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução, aduzindo que a parte 

exequente não procedeu com a compensação das parcelas atrasadas 

com os valores recebidos a título BPC/LOAS, aplicou juros e correção 

monetária em desconformidade com a sentença e incluiu a gratificação 

natalina de 2016, a qual, ainda não estava vencida na data da elaboração 

do cálculo.

 Quanto à possibilidade de compensação das parcelas atrasadas com os 

valores recebidos a título BPC/LOAS, o § 4º, do art. 20, da Lei nº 8472/93 

impede expressamente a acumulação do benefício de prestação 

continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

 (...)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória.”

 Diante disso, ainda que a compensação dos valores recebidos a título de 

LOAS não foi reconhecida na sentença, entendo que devem ser 

deduzidos do benefício pleiteado no mesmo período, em razão do 

impedimento de acumulação. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Sentença proferida na 

vigência do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a 

teor art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 2. A concessão do 

benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário: 15.01.2008 (nascimento em 15.01.1948). Carência: 

13,5 anos. 4. Início de prova material: certidão de casamento celebrado em 

1973 (fl. 09), e a certidão de nascimento do filho ocorrido em 1985 (fl. 10), 

ambas constando a qualificação de rurícola do requerente; bem assim a 

CTPS com registros de vínculos rurais entre 1998 a 2006 (fls. 14/16), é 

prova plena do período registrado e início de prova material para o 

restante da carência. 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora (fls. 116/117). 6. Honorários 

de advogado: 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença. 7. As 

parcelas recebidas a título de amparo assistencial, devidamente 

comprovadas nos autos, devem ser deduzidas dos valores devidos à 

parte, por força da decisão judicial que reconheceu o seu direito à 

aposentadoria rural, nos termos do disposto no artigo 20, § 4º, da Lei 

8.742/93. 8. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação 

de fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. 9. Atrasados: a correção 

monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária a 

ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda 

Pública. Juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 10. Apelação 

parcialmente provida, nos termos do item 6. De ofício, fixar o IPCA-E como 

índice de atualização monetária.A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação, de ofício, fixou o IPCA-E como índice de 

monetária.” (TRF-1, AC 00163240220104019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA:10/11/2017) (Original sem grifo)

 Ademais, registro que a parte exequente não negou o recebimento do 

BPC/LOAS, uma vez que consta às fls. 30/31 que o benefício estava ativo 

em maio de 2015.

 Quanto à gratificação natalina de 2016, verifico que razão também assiste 

ao INSS, tendo em vista que na data do cálculo ainda não estava vencida.

 No que tange à correção monetária e juros de mora, verifico que houve a 

correta aplicação por ambas as partes:

“A correção monetária retroagirá à data do requerimento administrativo, 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal devendo-se, contudo, aplicar-se o INPC após 

a entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009, tendo em vista a 

imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI 

nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp nº 

1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

 Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a 

ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, ou 

outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às 
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parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subsequentes.”

 Portanto, verifico que o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 71/72 

representa a correta aplicação do que restou determinado na sentença.

 Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 66/70 para reconhecer excesso de execução e, por consequência 

homologo os cálculos por ela apresentados às fls. 71/72.

A título de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

do valor do excesso reconhecido.

 Contudo, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça (fls. 36-vº).

 Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, cumpra-se o 

Sr. Gestor conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135071 Nr: 5219-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135071.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Benedito Lima de 

Oliveira em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

 A parte exequente requereu às fls. 170/174 o cumprimento de sentença 

do valor de R$ 29.064,12, referente a benefícios atrasados e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 181/182 alegando o excesso de execução de R$ 9.606,56. Afirmou 

os valores a serem pagos devem se restringir ao período de 20/04/2016 – 

DIB (data da juntada do laudo médico) a 31/06/2017 – um dia antes da DIP, 

que totaliza o valor de R$ 21.403,31 (R$ 19.457,56 do valor principal e R$ 

1.945,75 honorários).

 Instada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 187.

 É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, passo a analisar o alegado excesso.

 A parte executada alegou o excesso de execução de R$ 9.606,56, 

aduzindo que a execução deve compreender apenas o período de 

20/04/2016 – DIB (data da juntada do laudo médico) a 31/06/2017 – um dia 

antes da DIP.

 Nos termos do acórdão de fls. 147, o termo inicial do auxílio-doença é a 

partir da indevida cessação, do requerimento administrativo e, na sua 

ausência, da citação válida. A conversão em aposentadoria por invalidez 

é a partir da juntada do laudo pericial, salvo quando comprovada na perícia 

a data da invalidez.

 No caso em apreço, deve ser observada a data da citação como data do 

início do benefício, que ocorreu em 27/07/2011 (fls. 47v), e não a data da 

juntada do laudo médico como argumentou a parte executada, pois a 

presente ação também contemplou o auxílio-doença.

 Em análise a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente às fls. 

176 verifico que abrangeu o período de 01/05/2012 a 31/05/2013, uma vez 

que a parte exequente descontou os valores pagos pela parte executada 

no período de 27/07/2011 a 30/04/2012, assim, não vislumbro excesso de 

execução.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, pois 

não demonstrado o alegado excesso.

 Homologo a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente às fls. 

175/179.

Cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;
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c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164114 Nr: 1747-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 164114.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 115, 

devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que requeiram o que 

de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 1024-13.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Ferreira de 

Andrade em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137710 Nr: 8074-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PEREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

 Caso permaneça inerte, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 938-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JUVINO TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Tendo em conta o requerimento de fl. 162, DEFIRO o prazo de 30 dias para 

a parte autora cumprir as determinações de fl. 148.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103275 Nr: 2119-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EITI NISHIMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença em que Marcos Eiti Nishimura, pleiteou 

o cumprimento do julgado proferido nos autos em face do Município de 

Tangará da Serra-MT, todos qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 321/322, as partes realizaram 

acordo visando pôr fim à demanda, requerendo a homologação do mesmo.

 Inicialmente, não pode este Juizo proceder a homologação do pedido de 

exclusão da ordem cronológico, eis que se trata de cumprimento do 

mandamento constitucional do artigo 100 da CF.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO REALIZADO ENTRE A FAZENDA 

PÚBLICA E PARTICULAR. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. 

PRECATÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 100 DA CRFB. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Não há óbice legal que impeça a Fazenda de realizar 

acordos com seus credores, conquanto de fato representem alguma 

vantagem ao erário. A exigência constitucional, que visa a assegurar o 

tratamento impessoal e igualitário entre os administrados, não pode ser 

afastada sob qualquer pretexto, impondo-se ao credor, não obstante 

assinta em acordo que lhe prive de parte do que lhe seria devido por 

direito, a observância da estrita ordem de pagamento por precatório (STF, 

AG. Reg. Na Recl. Nº 2.143/SP). (TJ-MG; AI 1.0567.16.001512-7/001; Rel. 

Des. Belizário Antônio de Lacerda; Julg. 26/06/2018; DJEMG 03/07/2018)

 Assim, intime-se as partes para que esclareçam tal situação, eis que da 

forma como está colocada se estaria burlando a regra constitucional, 

asseverando que não obstante as declarações das partes não foi juntado 

aos autos os extratos ou documentos relacionados as declarações de fls. 

320/320v.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205492 Nr: 19154-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9154-31.2015.811.0055 (Cód. 205492)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166479 Nr: 5993-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206868 Nr: 20454-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIEMA HOINOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127413 Nr: 6340-60.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL CASSIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6340-60.2010 (Cód. 127413)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a impossibilidade de realizar a perícia por parte do Sr. 

Alberto Feguri, consoante fls. retro, nomeio o Sr. Jorge Correa Barros 

para realizar o ato pericial, devendo o mesmo ser intimado no endereço 

constante à fl. 103, nos mesmos termos já determinados no feito, 

consoante decisão de fl. 83/84.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205642 Nr: 19301-57.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ASSIS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162629 Nr: 14148-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA CORREA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14148-14.2013.811.0055 (Cód. 162629)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido retro como liquidação por arbitramento, nos termos do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem 

na remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e 

ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 6869-84.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 6869-84.2007.811.0055 (Cód. 65367)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147136 Nr: 6907-23.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA NICACIA MOREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 Processo n.º 6907-23.2012 (Cód. 147136)

VISTOS, ETC.

Determino a remessa dos autos via correio no endereço subscrito na fl 

183, para a referida autarquia Universidade do Estado de Mato Grosso 

Unemat com sustento na art 183 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162178 Nr: 13338-39.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA FERREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13338-39.2013.811.0055 (Cód. 162178)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido retro como liquidação de sentença e, nos termos do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem 

na remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e 

ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107928 Nr: 6578-50.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY TEREZINHA LOPES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 924, II, 

ambos do NCPC, JULGO EXTINTO com resolução do mérito a presente 

Ação de Cobrança ajuizada por Marly Terezinha Lopes Santana, contra o 
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Município de Tangará da Serra-MT.Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 27 de agosto 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 193000 Nr: 9313-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 Processo n.º 9313-12.2015.811.0055 (Cód. 193000)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. 29, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 6960-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6960-77.2007.811.0055 (Cód. 65446)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 27577 Nr: 1014-95.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 Processo n.º 1014-95.2005.811.0055 (Cód. 27577)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 1886 Nr: 373-25.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S/A, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULETA E MULETA, ADAVILSO APARECIDO 

PARPINELI, IRMA VIVIAN TAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MÁRCIA 

REGINA SANTANA DUARTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Cód. 373-25.1996.811.0055 Cód. 1886

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal, em que houve a condenação do executado 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios conforme sentença de 

fls 286.

Porém o exequente manifestou às fls. 281/285 que já houve o pagamento 

dos honorários quando da quitação do débito na via administrativa.

Assim, analisando os autos, denota-se a existência de erro material na r. 

sentença. Quanto aos honorários, há informação de que houve o 

pagamento na via extrajudicial, não podendo sequer se cogitar em nova 

cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito e ser demandado 

judicialmente, gerando ainda mais gastos para a Fazenda Publica.

Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, e revogo da sentença a 

condenação do executado ao pagamento de honorários. Deverá ser 

desconsiderada a redação anterior, considerando-se o erro material 

devidamente sanado, procedendo-se então, à sua devida publicação.

No mais, a sentença permanecerá inalterada.

Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da serra, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 223099 Nr: 12513-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA CRISTINA REZENDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO, 

SANETRAN (SANEAMENTO AMBIENTAL S/A), MUNICIPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - 

OAB:28224

 Processo nº 12513-90.2016 – Cód.223099

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente 

de Acidente de Trânsito em que as partes realizaram acordo visando pôr 

fim à demanda, requerendo a homologação do mesmo.

Juntaram documentos de fls. 149/150.

É o Relatório

 Fundamento e Decido.

 Considerando que as partes pretendem a homologação do acordo e que o 

feito está devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado e o acordo entabulado pelas partes.

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO realizado entre as partes, 

para que opere seus legais efeitos, na forma posta em juízo.

 Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 

487, III, b do Código de Processo Civil.

Certifique-se o pagamento das custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280564 Nr: 9445-64.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9445-6.2018 (Cód. 280564)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor desistiu da ação, pleiteando 

pelo seu arquivamento e, considerando que não incide, no caso, a 

hipótese do artigo 485, §4º, do Novo Código de Processo Civil, impositivo o 

acolhimento do pleito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito observadas às 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a peça inaugural e sua entrega ao autor 

mediante cópia nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204650 Nr: 18492-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150349 Nr: 10401-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 Processo nº 10401-90.2012 (Cód. 150349)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com a atualização do cálculo apresentada, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132245 Nr: 2090-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - CAMPUS TANGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308/MT, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851-MT

 Processo nº 2090-47.2011 (Cód. 132245)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 2830-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2830-10.2008 (Cód. 104022)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 
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próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à segurança 

jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros moratórios e 

correção monetária desde a data do cálculo de atualização até a data da 

requisição do pagamento – acaso observado o lapso constitucional.Desta 

feita, intime-se o executado da atualização retro e, após, conclusos.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 6732-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6732-97.2010.811.0055 (Cód. 127793)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165829 Nr: 4779-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4779-59.2014.811.0055 (Cód. 165829)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227485 Nr: 16250-04.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDG, MARCIA MARIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16250-04.2016 (Cód. 227485)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor desistiu da ação, pleiteando 

pelo seu arquivamento e, considerando que não incide, no caso, a 

hipótese do artigo 485, §4º, do Novo Código de Processo Civil, impositivo o 

acolhimento do pleito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito observadas às 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a peça inaugural e sua entrega ao autor 

mediante cópia nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208318 Nr: 681-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESIEL FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 681-60.2016.811.0055 (Cód. 208318)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 216384 Nr: 6967-54.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6967-54.2016.811.0055 (Cód. 216384)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162910 Nr: 14671-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Marcelo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14671-26.2013.811.0055 (Cód. 162910)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, visando dar celeridade e economia ao ato processual, recebo 

o petitório retro como liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173448 Nr: 15138-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACP, ROSIANE COLTRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:, GABRIEL ADORNO LOPES - OAB:14308/MT

 Ante o exposto, diante da ausência do requisito legal, por ser o pedido 

alheio às regras do edital que regia o concurso vestibular em questão, 

bem como a Lei 9394/06, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado da 

ação principal na forma do artigo 487, I do CPC. Em razão da sucumbência, 

condeno a parte autora no pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, forte 

no artigo 82, § 2.º c/c 85, § 2.º do CPC.Suspendo os pagamentos das 

custas, ante a gratuidade da Justiça já deferida. Outrossim, com fulcro no 

artigo 98, § 3º do CPC, suspendo a exigibilidade do pagamento da 

sucumbência pelo prazo de 05 (cinco) anos.Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra, 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276514 Nr: 6110-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ, e tendo em vista o contido na certidão de fls. retro impulsiono os 

autos com vistas a parte autora para que querendo diga sobre o 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198276 Nr: 13392-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação de fls. 45 "in fine" intimo a parte autora 

para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 

(trinta)dias, sob pena de extinção da demanda. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62101 Nr: 3606-44.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA FORNECEDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, 

ESPOLIO DE WALDEMARO SCHMIDT, PLINIO TONIOLO SCHIMIDT, ESPÓLIO 

DE ANDRÉ ANTONIO MAGGI, URSULINA TONIOLO SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624 OAB/MT, JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605 OAB/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT-6487

 Isso, pois, no caso, os nomes dos corresponsáveis constam da CDA 

exequenda, documento que goza da presunção de certeza e liquidez, de 

modo que a responsabilidade dos sócios se presume, razão pela qual, a 

desconstituição da presunção demanda dilação probatória, já que compete 

aos sócios demonstrar a não caracterização das hipóteses legais de 

responsabilização tributária, nos termos do artigo 204, do Código Tributário 

Nacional c. c. o artigo 3º da Lei n. 6.830 /80, pelas vias cognitivas 

próprias, especialmente a dos embargos à execução. Sobre o tema, assim 

tem se posicionado nossos Tribunais Superiores, ad litteram: [...] No caso 

dos autos, não apenas os nomes dos sócios constam na CDA, como na 

própria petição de execução. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade aviada por Plínio Toniolo Schmidt e Ursulina Toniolo 

Schmidt em face do Estado de Mato Grosso. Lado outro, no que atine à 

alegação de coisa julgada levantada pelo executado Plínio, efetuada por 

meio de simples petição (fls. 125/135), também não merece ser conhecida 

por este juízo, em decorrência da inobservância do instrumento 

processual adequado. Prosseguindo à marcha processual, vislumbro 

necessário chamar o feito à ordem. Isso, pois, o exequente colacionou ao 

processo a CDA exequenda atualizada às fls. 260/261. Ocorre que alterou 

os co-responsáveis pelo débito, o que encontra óbice na Súmula nº. 392 

do Superior Tribunal de Justiça, a qual reza que: A Fazenda Pública pode 

substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Destarte, 

determino seja desentranha a CDA de fls. 260/261 devendo, em 

decorrência, ser desconsiderada a citação de Mario Luiz Manzochi, 

efetuada à fl. 270-v, eis que não figura no pólo passivo da demanda. No 

mais, providencie-se a citação do Espólio de André Antonio Maggi, uma 

vez que não foi efetuada até o momento. Transitada em julgado, 

certifique-se e conclusos. Raísa Ferreira Wanderley WasconcelosTécnica 

Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124362 Nr: 3354-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE AUXILIADORA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 
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FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE 

OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91.916/RJ, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:119.859/SP, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209 OAB/MT, LARISSA 

FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245-O OAB/MT, LEONARDO 

BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA das partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2669 Nr: 421-13.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWALDO LUIZ DALL'IGNA, EDSON 

DALL´IGNA, STELA MARIS DALL'IGNA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

68,00 (sessenta e oito reais). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 68,00 (sessenta e oito reais), para recolhimento da guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e um centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106950 Nr: 5663-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS 

JURÍDICOS-UNIC UNIDADE DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140136 Nr: 10698-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOMEDIO TEIXIERA BARROS, IRACI 

MESSIAS NEVES DE SOUZA, ARIE DE JESUS BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.018,60 (mil e dezoito reais e sessenta centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 488,60 (quatrocentos e oitenta e oito reais e 

sessenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 530,00 

(quinhentos e trinta reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140952 Nr: 258-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSRES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:OAB/SP 

160262-B, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793.B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

714,44 (setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 346,87 (trezentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 367,57 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 

sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187252 Nr: 4434-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE 

CASTRO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOPAZIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:OAB/RS 44.311, LEONARDO SANTANA DE ABREU - OAB:OAB/RS 

43.188

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234775 Nr: 758-35.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:MS 5.871

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144931 Nr: 4578-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135735 Nr: 5936-72.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), 

devendo este valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Intimação do requerido para manifestar, sobre o teor da petição de folhas 

135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5235 Nr: 1794-79.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:OAB/MT 

1585-A, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727 

OAB/MT, CAIRON RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:12313/GO, FRANCO 

BONATELLI - OAB:10.224 OAB/MT, ROMEU AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor dos 

documentos juntado nos autos as folhas 647/648.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118910 Nr: 8856-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão; C 

E R T I D Ã O Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo M. M. Juiz de Direito da 1ª Vara 

e extraído dos autos acima identificados, que no dia 02.07.2018, no 

endereço Rua 17-A, n. 2461-W, Jardim Califórnia, PROCEDI COM A 

PENHORA E AVALIAÇÃO do veículo descrito no auto anexo, bem como 

com a INTIMAÇÃO do executado MAXWELL ALVES DA SILVA, à Rua 

Manoel Dionísio Sobrinho, n. 49-S, Centro, dos termos da decisão, bem 

como de todo o teor do auto de penhora, depósito e avaliação 

anexo.Certifico ainda, que a avaliação foi realizada no ato da penhora, 

após consultas on line e a lojas de vendas de veículos. O veículo possuía 

as seguintes características: partida elétrica em funcionamento, 

combustível gasolina, pneus meia vida, setas/farol/lanterna em 

funcionamento, retrovisores com espelhos trincados, banco revestido em 

bom estado, pintura em bom estado, 31.028 km rodados. Diante disso, 

DEPOSITEI o bem penhorado em mãos do executado MAXWELL ALVES 

DA SILVA, cientificando-lhe de que não poderá dele dispor sem prévia 

autorização do juízo da causa. O executado recebeu cópias do mandado, 

bem do auto de penhora, depósito e avaliação, exarando seu ciente.Por 

fim, certifico que o valor disponibilizado para o cumprimento do presente 

foi insuficiente para prosseguir no cumprimento de diligências para 

localização do veículo, intimação do executado, bem como consultas de 

preços. Diante disso, solicito a intimação da parte autora a fim de que 

providencie o recolhimento do valor de R$ 293,92 (8 diligencias X 36,74), 

cujo valor dever ser depositado por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento dos valores, tudo 

conforme provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/2016/DF. Bem como 

sobre o auto de penhora, deposito, avaliação e intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA 

AS FLS. 212-213, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184753 Nr: 2501-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE 
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COMBUSTÍVEIS LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA, CLAUDIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cuiaba-MT para realizar a 

constatação, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249468 Nr: 16226-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL LEANDRO DOS 

SANTOS, DELMIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO DOS 

SANTOS, LEONILDO LEANDRO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Vistos.

Visando instruir o feito para consulta junto aos sistemas conveniados 

junto ao TJMT, determino ao exequente que forneça o CPF da inventariante 

Delmira Rodrigues de Oliveira Nascimento dos Santos.

Com a resposta, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 2162-68.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 Certifico que decorreu o prazo e a parte autora não manifestou quanto à 

manifestação do perito juntado as folhas 740/751, apesar de devidamente 

intimado por meio de seu advogado via DJE 10247, publicado no dia 

03/05/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO TEOR DA 

PETIÇÃO DO PERITO ACOSTADA AS FLS. 98, INFORMANDO QUE POR 

MOTIVO DE FORÇA MAIOR, A PERICIA ANTERIOR DESIGNADA PARA O 

DIA 01/09/2018, NÃO IRA SE REALIZAR, DESTA FORMA O PERITO 

DESIGNOU O DIA 13/10/2018, AS 07:00 HIORAS, PARA A REALIZAÇÃO 

DA PERICIA, SITO A AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 635 W, 

CENTRO, DEVENDO COMUNICAR AS PARTES BEM COMO OS 

ASSISTENTES TECNICOS , BEM COMO LEVAREM TODOS OS EXAMES E 

QUESITOS,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153945 Nr: 2585-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

endereço Av. Brasil, 869 S, Jardim Acacia, cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 406-78.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, TERCIO BENDE 

RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação, 

UMA ÁREA RURAL DENOMINADA GRANJA UNIÃO; - PROPRIETÁRIA 

AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA;-LOCALIZAÇÃO GLEBA 

CANTAGALO, RODOVIA MT 358, KM 25, TANGARÁ DA SERRA/MT;- 

MATRÍCULA 4.017 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT.UMA ÁREA RURAL DENOMINADA GRANJA 

UNIÃO;- PROPRIETÁRIA AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA;- 

LOCALIZAÇÃO GLEBA CANTAGALO, ROD. MT 358, KM 25, TANGARÁ 

DA SERRA/MT;- MATRÍCULA 4.027 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE TANGARÁ DA SERRA/MT. Cujo depósito será efetuado por 

meio de Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58831 Nr: 482-53.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Intimação das partes que foram designadas datas do leilão judicial para o 

dia 14/09/2018, a partir das 10h00min horas, e 14/09/2018, a partir das 13: 

00 horas, nos autos n. 480-83.2007.811.0055-código 58829, no Juiz da 

Terceira Vara Cível De Tangara da Serra MT,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228079 Nr: 16767-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CARDOSO MENDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]Vistos,Inicialmente considerando-se que as partes são maiores e bem 

representadas, inexistindo questões processuais para serem resolvidas 

neste momento processual declaro o feito saneado.Fixo como ponto 

controvertido a recusa injustificada da requerente em proceder a 

liquidação da operação nos termos da Resolução CMN 4289/2013 e o 

direito do requerido a liquidação da operação nos termos da 

Resolução.Com meio de provas defiro a produção de prova oral 

destacando-se o depoimento pessoal do autor e oitiva do gerente da conta 

responsável pela operação ora questionada, devendo o mesmo ser 

identificado pela instituição financeira e intimado para oitiva como 

testemunha do Juízo.Defiro a juntada dos comprovantes atinentes a 

tratamento médico do requerido fora desta Comarca, no prazo 

legal.Outrossim, no que tange a inércia do autor em apresentar os termos 

para composição do débito nos termos da Lei 13.340/2016, e a real 

possibilidade de composição das partes com base em tal legislação, 

consigno o prazo de 30 dias para a requerente apresentar proposta de 

liquidação/alongamento do débito nos termos da legislação indicada, ou 

apresentar justif icativa para a não celebração de tal 

liquidação/alongamento, sob pena de se reputar que houve recusa 

injustificada quanto a inclusão do mutuário.Apresentada as propostas, 

intime-se o requerido para que informe seu interesse na adesão seja 

quanto ao alongamento/liquidação e comprove sua contratação, também 

no prazo de 30 dias.Certificado o prazo sem apresentação da proposta, 

ou apresentada e não aceita/contratada pelo requerido voltem-me 

conclusos para designação de audiência para o prosseguimento do 

feito.Comprovada a contratação seja para liquidação seja para o 

alongamento oportunize-se a manifestação das partes quanto a carência 

superveniente e então voltem-me conclusos.NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata. Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de DireitoPreposta empresa AutoraAdvogada do 

AutorRequeridoAdvogada do Requerido:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228639 Nr: 17287-66.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PAZ SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO TEOR DA 

PETIÇÃO DO PERITO ACOSTADA AS FLS. 108, INFORMANDO QUE POR 

MOTIVO DE FORÇA MAIOR, A PERICIA ANTERIOR DESIGNADA PARA O 

DIA 01/09/2018, NÃO IRA SE REALIZAR, DESTA FORMA O PERITO 

DESIGNOU O DIA 13/10/2018, AS 07:00 HIORAS, PARA A REALIZAÇÃO 

DA PERICIA, SITO A AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 635 W, 

CENTRO, DEVENDO COMUNICAR AS PARTES BEM COMO OS 

ASSISTENTES TECNICOS , BEM COMO LEVAREM TODOS OS EXAMES E 

QUESITOS,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256868 Nr: 22139-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do requerido para apresentar contrarrazões ao recurso 

adesivo de folhas 151/153, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184804 Nr: 2527-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar os advogados das partes para manifestarem COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intimação da parte 

requerida Leandra Magro, para a audiência designada para o dia 

05/09/2018, as 16h00min horas, onde a correspondência foi devolvida 

com a informação MUDOU-SE”, DEVENDO OS ADVOGADOS 

INFORMAREM NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS DE 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZE A MESMA 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇAO PARA A REFERIDA 

AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 Intimação do autor para efetuar o preparo e posterior a retirada da 

certidão expedida nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e remoção, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de 

diligencia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231914 Nr: 20807-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONI ROSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, sobre o teor da petição de 

folhas 74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 1338-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Intimação das partes que foram designadas datas para o leilão judicial 

para o dia 14/09/2018, a partir das 10h00min horas, e 14/09/2018, a partir 

das 13: 00 horas, nos autos n. 480-83.2007.811.0055-código 58829, no 

Juiz da Terceira Vara Cível De Tangara da Serra MT,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO TEOR DA 

PETIÇÃO DO PERITO ACOSTADA AS FLS. 419, INFORMANDO QUE POR 

MOTIVO DE FORÇA MAIOR, A PERICIA ANTERIOR DESIGNADA PARA O 

DIA 01/09/2018, NÃO IRA SE REALIZAR, DESTA FORMA O PERITO 

DESIGNOU O DIA 13/10/2018, AS 07:00 HIORAS, PARA A REALIZAÇÃO 

DA PERICIA, SITO A AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 635 W, 

CENTRO, DEVENDO COMUNICAR AS PARTES BEM COMO OS 

ASSISTENTES TECNICOS , BEM COMO LEVAREM TODOS OS EXAMES E 

QUESITOS,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53283 Nr: 2964-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

SEBASTIAO CARLOS PIM, SILVANA ROSA COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça, bem como quanto ao complemento de diligencia, Certifico 

eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Quinta Vara Cível e extraído dos 

autos acima identificados, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO 

DOS REQUERIDOS, uma vez que dirigi-me ao endereço informado no r. 

mandado, primeiramente no setor W, ocasião em que não localizei o 

número 471-W, sendo que o número mais próximo existente é o 457-W; e 

no setor S, localizei o número 471-S onde a atual locadora do imóvel Sra. 

Loudes informou que aluga o local há mais de 02 (dois) anos e 

desconhece qualquer pessoa pelo nome dos requeridos.Certifico mais 

que, localizei no sistema APOLO outros endereços cadastrados em nome 

dos requeridos, RUA 12-A, 458-W, JD. TANGARÁ 1; RUA NEFTS DE 

CARVALHO Nº 1071-S, JARDIM RIO PRETO; RUA SÃO JOÃO, Nº 38-E, 

VILA GOIÂNIA, ocasião em que após efetuar diligências nos endereços 

acima informados, finalmente obtive a informação de que os requeridos se 

mudaram para Campo Novo do Parecis, e atualmente mantém uma loja, e 

podem ser localizados no seguinte endereço:LOJA PASSO CERTO, AV. 

BRASIL, 1063 - CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, 78360-000, 

TELEFONE (65) 3382-1111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7482 Nr: 3-41.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU ALCEMIRO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para requerer o que de direito, bem como para 

manifestar, sobre o teor do ofício juntado nos autos as folhas 296.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132674 Nr: 2552-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andre luiz pedroso - 

OAB:24445A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT-10.661, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito quanto ao desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221976 Nr: 11672-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ROMANO - 

OAB:98602/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o valor atualizado da divida, nos 

termos da decisão de folhas 103, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

manifestar quanto à certidão de folhas 134, Certifico que decorreu o prazo 

de 15 (quinze) dias e o executado não efetue o pagamento da dívida no 

valor de R$17.832,71, mais à custa e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios fixados em 10%, bem como não apresentou 

impugnação nos autos, conforme mandado juntado às folhas 123/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 7791-91.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 479/483.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218249 Nr: 8527-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWALDO LUIZ DALL'IGNA, CELCIZ DE FATIMA 

DALL'IGNA, STELA MARIS DALL'IGNA VIEIRA, MARTA BEATRIZ 

DALL'IGNA, EDSON DALL´IGNA, LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Intimação das partes para manifestarem no prazo de 10(dez) dias, sobre 

o cálculo do contador judicial de folhas 700.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 23641-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ REIS FRANÇA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação do autor para requerer o que de direito, bem como para 

manifestar acerca da certidão: Certifico que decorreu o prazo e o 

requerido não ofereceu contestação nos autos, conforme AR de citação 

de folhas 88.Certifico ainda que o requerido foi intimado por meio de seu 

advogado habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001, 2ª VARA 

CÍVEL COMARCA DE RIO BRANCO - AC, para que, querendo, conteste a 

presenta ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil, conforme certidão de publicação de expediente 

de folhas 87, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 Vistos em correição,

Processo em ordem.

Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do 

Estado formulado pela embargada Arca Fomento Agrícola S/A, ante a 

ausência de interesse processual, visto que a mesma possui acesso às 

suas informações contábeis, notadamente por se tratar de nota fiscal 

eletrônica.

Recebo a renúncia do patrono da embargada (fl. 1.067), sendo 

dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a existência de 

outros procurados nos autos, consoante o § 2º do artigo 112 do Código 

de Processo Civil.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102529 Nr: 1375-10.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN VIEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249468 Nr: 16226-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL LEANDRO DOS 

SANTOS, DELMIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO DOS 

SANTOS, LEONILDO LEANDRO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232870 Nr: 21783-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LEITE CABRAL - 

OAB:27.327 OAB/DF, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24333/DF

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 141/154, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236425 Nr: 3175-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, ANTONIO CORREA BRAGA 
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FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 42072-p/2018, valor R$ 

1.112.29, Beneficiário Nairon Cesar Diniz de Souza.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286186 Nr: 14038-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanildo Bernardes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Vistos,

Devanildo Bernardes Pereira, preso em flagrante por ter, em tese, 

cometido o delito descrito no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 pediu 

a revogação de sua segregação, por intermédio de advogado.

 Com vista dos autos, o promotor de justiça opinou pelo indeferimento do 

pedido.

 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que a prisão em flagrante foi convertida 

em preventiva justamente por não ser caso de concessão de liberdade 

provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

 Feito tal registro, não vislumbro alteração fática ou jurídica que 

fundamente a revogação da decisão que determinou a medida privativa de 

liberdade.

 Diante disso, em consonância com o “parquet”, reitero as razões da 

decisão que decretou a segregação preventiva e indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva.

Ciência ao MPE e à Defesa.

 Aguarde-se o inquérito policial.

 Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLIDES BIGOLIN (REQUERIDO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 14962869, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa GUAXE 

CONSTRUTORA LTDA, localizada no endereço informado nos autos, para 

que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exequendo. Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, com o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e intime-se o executado para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Por fim, DEFIRO o pedido do Id 15026116 

devendo a Secretaria Judicial adotar as providências cabíveis para 

exclusão do reclamado Leoclides Bigolin do polo passivo da ação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))
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TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNY SEVERO DE ARRUDA OAB - 046.614.631-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR JOSÉ GODRIN (EXECUTADO)

RODRIGO ALBERTASSE SALES (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 21/11/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/11/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

NEYMILSON CARLOS JARDIM (ADVOGADO(A))

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/09/2018, às 10H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/09/2018, às 10H45MIN.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SABINO CORREIA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000630-91.2018.8.11.0045 

AUTOR: MARIA JOSE SABINO CORREIA DE SANTANA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

requerida liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os 

documentos anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no 

presente momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho. Entretanto, a autora deixou escoar um vasto 

lapso temporal até a presente data de ajuizamento da ação, inexistindo um 

dos requisitos essenciais a concessão da liminar que serio o de perigo de 

dano. Por essas razões, entendo que os requisitos para a concessão da 

liminar vindicada não restaram demonstrados. IV. Sendo assim, indefiro a 

tutela de urgência vindicada. V. Antes de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. VI. Com efeito, para a realização 

da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, 

com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 

561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Agende a Gestora 

Judiciária data para realização dos trabalhos periciais, procedendo-se às 

intimações necessárias. VII. Os quesitos da parte autora já se encontram 

aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício IX. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. X. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. XI. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003659-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003659-23.2016.8.11.0045 

AUTOR: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA RÉU: CLARO TV - EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. I. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. II. 

Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). 

III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de 

julho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003659-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003659-23.2016.8.11.0045. AUTOR: 

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. I. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/09/2018, às 14:00 horas, devendo o autor ser 

intimado para prestar depoimento pessoal, com a advertência insculpida 

no § 1º do art. 385 do CPC. II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003659-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003659-23.2016.8.11.0045. AUTOR: 

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. I. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/09/2018, às 14:00 horas, devendo o autor ser 

intimado para prestar depoimento pessoal, com a advertência insculpida 

no § 1º do art. 385 do CPC. II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 2286-18.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Intima-se a Advogada Keli Diana Weber Verardi, OAB/MT-15.985-B, do 

desarquivamento do feito, para requerer o que de direito conforme petição 

d fls. 481.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 152549 Nr: 1446-90.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DELFINO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:OAB/MT 15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 152549.

Vistos etc.

I. Redesigno o ato para o dia 11/09/2018, às 14:30 horas.

 II. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96329 Nr: 2999-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DEMARCO, CLEUNICE NODARI DEMARCO, 

MILTON NODARI, SERGENE TEREZINHA NODARI, MARINS ALVES DE 

SOUZA, ELENIR NODARI ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A, RABOBANK 

INTERNACIONAL BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a Advogada Keli Diana Weber Verardi, OAB/MT-15.985-B, do 

desarquivamento do feito, para requerer o que de direito conforme petição 

d fls. 217.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36746 Nr: 1782-75.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO BENÍCIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Intimam-se as Partes, para manifestar sobre laudo pericial a seguir de fls. 

377.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38832 Nr: 3859-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAC, EEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora acerca do desarquivamento do feito, conforme 

solicitado em fls. 33/36, para que no prazo de 10 (dez) dias requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 6350-32.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PICCINI, JULIANA TORRES VEDANA 

PICCINI, TALEMICO PICCINI, VITÓRO JUNIOR PICCINI, NARA CARDOSO 

OLIVERIA PICCINI, VANI TEREZINHA PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, 
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MAURICE INEZ PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador para 

que, atualize o endereço das partes que não foram citadas conforme 

certidão de fls 255, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123085 Nr: 2124-76.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA POLITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

GOLMATI - OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 101/106 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80541 Nr: 4620-54.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLINES LOREGIAN, LAERTES MARQUES 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 197, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 3836-09.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ORMOND DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a Parte Autora, para recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87001 Nr: 802-26.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 Intima-se a Parte Executada para se manifestar sobre a petição do 

Exequente juntada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104845 Nr: 1213-98.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS, GDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 

10(dez) dias, não sendo nada manifesto, os autos retornaram ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 2673-67.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO COUTO COMÉRCIO ME, 

JOÃO BATISTA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, Núcleo de Prática jurídicas Faculdade La Salle - 

OAB:, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Intima-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle para que 

querendo represente a Parte Executada aos autos com numeração 

única2673-67.2008.811.0045, Cód. 28806, conforme despacho de fls. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39976 Nr: 298-88.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Intima-se a parte Embargado acerca do desarquivamento do feito para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113593 Nr: 5857-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484

 Intima-se a parte Autora para recolher, no prazo de 10 dias, uma guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91781 Nr: 5664-40.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAIAMAR INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO DE 

BEBIDAS LTDA, VALDIR BORGES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT, RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - 

OAB:17630/O
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 Intima-se a parte autora para que, querendo-se impugnar a contestação 

juntada nestes autos às fls. 141/159.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105620 Nr: 1603-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI FRANCISCO FOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 1603-68.2015.811.0045, 

Protocolo 105620, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154305 Nr: 2468-86.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI FRANCISCO FOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 2468-86.2018.811.0045, 

Protocolo 154305, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136436 Nr: 1401-23.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA SILVA, GESSI MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 1401-23.2017.811.0045, 

Protocolo 136436, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 4931-40.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ FIGUEIREDO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4931-40.2014.811.0045, 

Protocolo 98676, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 90-41.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 90-41.2010.811.0045, 

Protocolo 34637, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001774-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KUNZLER DUTRA (ADVOGADO(A))

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN (REQUERIDO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MAX HARLEN ARAUJO PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003620-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. B. (ADVOGADO(A))

H. R. G. (ADVOGADO(A))

R. D. S. D. (AUTOR(A))

F. C. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003620-55.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

RENATA DA SILVA DIOGENES RÉU: VALQUIR APARECIDO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Regulamentação de visitas materna com 

antecipação de Tutela. A autora, Renata da Silva Diogenes, relata que 

após o final do relacionamento com o requerido Valquir Aparecido de 

Oliveira, acordaram quanto a moradia de sua filha, Anna Julia Diogenes de 

Oliveira, sendo pactuado que a mesma iria passar um mês sob 

responsabilidade de cada. A autora alega, ainda, que o genitor teria 

trazido a criança consigo à Lucas do Rio Verde sem seu consentimento, e 

impossibilita o contato entre as mesmas. Dessa forma, pugna, em sede de 

antecipação de tutela, a regulamentação de visitas para exercer seu 

direito de visita. É o Breve relato. Fundamento. Decido. 2. Por certo que, 

ausente fundamento relevante, a mãe não poderá ficar tolhida do direito de 

exercitar o seu direito de visita materno, dentro dos limites legais. É que, 

não pode o pai, neste aspecto, impedir que a mãe usufrua de tal direito da 

forma e do modo que lhe aprouver, desde que, é claro, exercitado com 

responsabilidade, como deve ser. 3. Antes o exposto, defiro liminarmente 

o direito de visita à criança, a ser exercitado pela genitora. Assim, vejo 

que a situação deve ser solvida, pelo menos em sede de decisão liminar, 

da seguinte maneira: A criança passará finais de semanas alternados com 

os pais, sendo o horário de busca a partir das 8 horas do sábado, 

entregando aos domingos até o limite das 18:00 horas. O pai terá o direito 

de ficar com o filho no dia do seu aniversário (aniversário do pai) e ainda 

no dia dos pais, podendo buscar a criança a partir das 18:00 horas do dia 

anterior a essas datas comemorativas. À mãe, por sua vez, será 

resguardada a guarda no Dia das Mães e também no dia de seu 

respectivo aniversário, ainda que colida com o dia em que o pai teria direito 
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à visita. O natal e o ano novo deverão ser alternados, cabendo ao pai o 

direito de escolha neste ano de 2018, ou seja, se optar pelo natal, o ano 

novo será dedicado a mãe, e vice-versa, sendo que nos próximos anos 

será invertido, de forma a garantir o exercício equânime das datas 

comemorativas, sempre respeitado os horários agora fixados (retirada 

pela manhã, quando a mesma já esteja acordada, e entrega até às 18 

horas do mesmo dia). Também será alternado o dia da páscoa e o dia das 

crianças, cabendo ao pai o direito da escolha neste ano de 2018, ou seja, 

se optar pela páscoa, o dia das crianças será dedicado ao pai, e 

vice-versa, sendo que nos próximos anos será invertido, de forma a 

garantir, mais uma vez, o exercício equânime das datas comemorativas, 

sempre respeitado, repise-se, os horários acima fixados (retirada pela 

manhã, quando a mesma já esteja acordada, e entrega até às 18 horas do 

mesmo dia). Frise-se, que nada impede que no transcorrer do processo, 

após uma análise mais acurada, o juízo possa modificar as condições ora 

impostas, conforme a conveniência do menor, sempre visando o seu 

melhor interesse, ou ainda ser efetivado acordo em condições diversas 

por ocasião da audiência a ser realizada, conforme agendamento abaixo. 

4. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 02/10/2018, às 09:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Cite-se a parte ré para, no prazo 

de quinze (15) dias, apresentar resposta, consignando-se no mandado 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (CPC, artigos 285 e 

319). 9. Determino a realização de estudo psicológico, no prazo de 20 

(vinte) dias, dos pais, e caso a idade permita, da infante, pela equipe 

multidisciplinar do juízo. 10. Defiro a assistência judiciária gratuita, na 

esteira do disposto no artigo 98 e seguintes do CPC. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de 

agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 95812 Nr: 2565-28.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRÍCIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:MT/10.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 117, proceda-se com a transferência dos valores 

depositados em juízo.

2. Após, manifestem-se as partes sobre o cumprimento do acordo, 

voltando-me, após, concluso para extinção.

 3. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96229 Nr: 3053-40.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18850 Nr: 304-71.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 210/211.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, indicar quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, 

apresentando, inclusive, prova da respectiva propriedade, sob pena de 

sua conduta comissiva ou omissiva ser considerada ato atentatório a 

dignidade da jurisdição, além de multa no importe de 3% (três por cento), 

que se reverterá em proveito da parte exequente, nos termos do artigo 

774, V e Parágrafo Único do CPC.

3. Expeça-se o necessário para a inclusão dos executados nos cadastros 

de inadimplentes, devendo o exequente tomar as medidas necessárias 

para cancelamento imediato das inscrições efetuadas em caso de 

pagamento, garantia da execução ou extinção da mesma. (CPC, art. 782, §

§ 3º e 4º).

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2734 Nr: 2272-10.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ANTONIO VALIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIANS REINALDO DE 

ANDRADE - OAB:3316-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 115), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas e honorários nos termos do acordo.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36188 Nr: 1215-44.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VENSON ME, REINALDO VENSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N.º 1215-44.2010.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: REINALDO VENSON ME e REINALDO VENSON

INTIMANDO(A, S): REINALDO VENSON ME e REINALDO VENSON, 

endereço: Lugar não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/03/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 2.174,67

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc 1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o 

ente público acima descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) 

supra identificado(a)(s), todos qualificado(a)(s) nos autos. 2. À f. 66 a 

parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, anunciando 

a baixa do tributo por decisão do âmbito administrativo. 3. ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso III do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que extinta a dívida 

executada. 4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, 

mediante cópias. 5. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF. 6. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações de 

estilo. 7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.”

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de agosto de 2018.

Fátima Luiz da Silva Guarienti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117847 Nr: 8329-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMI E ALBUQUERQUE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOANE SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.914, LUIZ FERREIRA 

VERGILIO - OAB:OAB/MT 4.614, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:OAB/MT 13.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Com estas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

ACOLHO os pedidos estampados nos embargos oferecidos e, por 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação monitória, 

ressalvando a oportunidade de cobrança do débito remanescente após o 

cumprimento da obrigação assumida pela Autora-embargada.Condeno a 

Autora-embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo 

legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 4418-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO HENRIQUE DE LIMA RAMIRES, 

Cpf: 11583289828, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: "A exequente é credora do executado na importância 

de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Com base no exposto acima é a 

exequente credora da quantia acima descrita, valor este que corrigido e 

acrescido de juros legais, a partir da data de vencimento do título, até a 

data de 01/11/2011, resulta na quantia de R$ 107.801,46 (cento e sete mil 

e oitocentos e um reais e quarenta e seis centavos). Por inúmeras vezes 

procurou a exequente para receber o valor em atrasoamigavelmente, 

porém, infritíferas foram todas as tentativas. Desta forma, esgotado os 

meios amigáveis para recebimento de seu crédito, vale-se a exequente, 

das vias judiciais para receber o que lhe é devido".

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 107.801,50 - Valor 

Atualizado: R$ 107.801,46 - Valor Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

4418-77.2011.811.0045.Considerando-se que a ultimação da citação 

pessoal do executado, secundada com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização (fls. 46, 81, 98, 101/105 e 137), se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se proceda à citação do devedor, mediante a expedição 

de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de 

Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Lucas do Rio Verde/MT, em 

14 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 30 de agosto de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 159-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 05 dias, juntar aos 

autos comprovante de distribuição da carta precatória retirada em cartório 

na data de 09.02.2018.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 2784-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALEXANDRE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

Por entender tratar-se de concurso material, determino a soma das penas 

fixadas nas guias de execução penal de fls. 06, 83 e 244.

Assim sendo, e diante do teor da certidão de fl. 270, encontro a pena total 

a cumprir de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, e 

de consequência, fixo o regime de pena semiaberto, nos termos do artigo 

33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
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Logo, mantenho as condições fixadas na ata de audiência de fls. 217/218, 

para cumprimento de pena no regime semiaberto.

Confeccione o respectivo cálculo de liquidação das penas impostas ao 

recuperando, colhendo-se manifestação das partes, no prazo sucessivo 

de 03 (três) dias.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134096 Nr: 7941-24.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL ANDRIELI FARIA DOS SANTOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:0851/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de Processo Executivo de Pena da recuperanda Izabel Andrieli 

Faria dos Santos Gonçalves, em que a mesma foi condenada a pena 

privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, e ao pagamento de 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) 

dias-multa.

 Às fls. 108/122, aportou-se aos autos v. acórdão do TJ/MT, anulando o 

processo desde o inicio, bem como absolvendo a recuperanda.

Pois bem.

Certificado o trânsito em julgado do mencionado v. acórdão (fl. 122), o 

presente feito perdeu seu objeto.

ISSO POSTO, DECLARO extinto o presente processo, sem resolução do 

mérito.

P.R.I.

De ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações e comunicações 

necessárias.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 131172 Nr: 6257-64.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TEODORO PAGANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 Vistos etc.,

Ante o alegado e documentos acostados, bem como o parecer favorável 

do Ministério Público, defiro o pedido de substituição da pena restritiva de 

direito de prestação de serviço por prestação pecuniária, constante na 

petição de fls. 40/42.

Com efeito, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em até 

quatro prestações, iniciando no dia 10/10/2018, mediante depósito 

bancário identificado a uma instituição sem fins lucrativos, consistente no 

Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT (Sicredi - 748, 

agência 8083, conta corrente nº 64072-7), devendo juntar o respectivo 

comprovante nos autos;

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Dê ciência a equipe multidisciplinar do Fórum.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154507 Nr: 2557-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERRANIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador, para que, 

fique CIENTE do cálculo de pena de fls. 30, bem como MANIFESTE-SE no 

prazo de 03 (três) dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Finalidade de intimar o promovente para dar andamento no feito no prazo 

lega, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO DO VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003607-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LAERCIO APARECIDO DO 

VALE REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Considerando o teor do parecer técnico do NAT, 

no que tange as substituições dos medicamentos, intime-se a parte autora 

para se manifestar nos autos no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010397-15.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS (ADVOGADO(A))

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (EXECUTADO)

BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Nesse passo, em atenção à determinação de Id. 14580167, bem como à 

de Id. 13205799, faço a expedição de ofício ao CRI de Lucas do Rio 

Verde/MT. Ademais, INTIMO a parte exequente para que indique bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio 

Verde - MT, 30 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REJANE TATTO FILIPPI (REQUERENTE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

FERNANDA RIBEIRO BRANCO (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 13251385, INTIMO a parte reclamada, por meio de seu 

advogado e via DJE, para que se manifeste quanto ao pedido de 

aditamento, no prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de 

agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001817-37.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003584-47.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Converto o 

julgamento em diligência, considerando que o comprovante de endereço 

juntado na inicial não tem o autor como titular, determino, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERIKA WUNDERVALD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002139-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERIKA WUNDERVALD 

REQUERIDO: CLARO TV PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito alegando a parte reclamante que teve seus 

dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao 

crédito por débito inscrito pela Reclamada que desconhece totalmente, 

haja vista não possuir qualquer débito com a Reclamada. Pediu a 

declaração de inexistência do débito, além de reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Desnecessária a dilação 

probatória, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e, quanto 

aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela via documental. Não 

havendo preliminares arguidas, passo para o julgamento antecipado da 

lide, tendo em vista que o feito amolda-se nos requisitos elencados no art. 

355, I e II do Código de Processo Civil, porquanto não se vislumbra a 

necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, ademais as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. A pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação do requerido, conforme 

extrato demonstrando apontamento no valor de R$ 375,59 (Trezentos e 

setenta e cinco reai e cinquenta e nove centavos) com data de inscrição 

em 06/08/16. Afirma a parte Reclamante que não possui qualquer débito 

pendente que justificasse o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em seu nome. A reclamada por sua vez afirma que a parte autora 

deixou de quitar os débitos, mas nada comprova, juntando telas para 

tentar demonstrar o alegado, que não possui o condão de comprovar 

relação contratual. As imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta feita, não tendo a requerida 

comprovado a validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou 

a negativação em apreço, permanece a reclamada no campo das meras 

alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Com efeito, a contestação não traz fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a 

licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da 

relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as 

partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, 

seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela 

verossimilhança do alegado na exordial. A par da responsabilidade 

objetiva, que, por si só, já impele à inversão do encargo probatório (a 

inversão é ope legis), de outra parte também se conjugam tanto a 

manifesta hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, 

quer sob o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o 

que conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante 

a inversão do ônus probatório. A conduta consistente em encaminhar ou 
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manter o nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da 

pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito 

personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer 

sujeito de direitos. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito ( 

razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

presente demanda proposta por ERIKA WUNDERVALD em desfavor de 

CLARO S/A para DECLARAR a inexistência do débito, objeto da presente 

demanda, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(inscrição 06/08/16). Proceda a Reclamada com a baixa da restrição, 

objeto da presente demanda, nos órgãos de proteção ao crédito no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, e em caso de recalcitrância aplico a multa no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem condenação nos ônus 

sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

impugnativas, proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Projeto de sentença submetido à homologação, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOUSA BEZERRA (REQUERENTE)

AGRINALDO JORGE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005255-08.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DAIANE SOUSA BEZERRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 12380785. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001905-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIANO CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000527-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de agosto de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-41.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 14468583, INTIMO a parte autora para requerer o que 

de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de agosto de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002286-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. NISCHOR E CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

ALEXANDRA GISELE CAVALARO NISCHOR (EMBARGANTE)

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE NISCHOR (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. ASSOCIE-SE os presentes autos a ação de execução 

respectiva, PROCESSO n° 1001550.02.2017. CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade dos Embargos, se tempestivo, recebo-o para discussão. 

INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo eis que não verifico a presença 

dos requisitos, para concessão da tutela provisória de urgência, qual seja, 

perigo de dano e risco ao resultado útil da ação, até porque o valor 

considerado incontroverso tem que ser pago na sua integralidade no 

tramitar do feito e, eventual excesso na cobrança poderá, após o 

encontro de contas ser compensado ou repetido, além do que a execução 

não encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, 

conforme previsão do art. 919, parágrafo primeiro, do CPC. CITE-SE o 

embargante, para que venha apresentar impugnação aos embargos, no 

prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC, DEFIRO 

o pedido de exibição de toda a documentação necessária, para apuração 

do saldo da quota parte do capital integralizado pelos embargantes, para 

fins de compensação, devendo a embargada apresentá-los no prazo da 

contestação. DEFIRO a gratuidade de Justiça, considerando não só o 

capital social da empresa, bem como as dividas existentes em nome da 

principal devedora e de seus avalistas. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002804-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIR DEORR - ME (DEPRECADO)

JOZIR DEORR (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002804-10.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 16.572,86; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

DEPRECANTE: BANCO BRADESCO S.A. DEPRECADO: JOZIR DEORR, 

JOZIR DEORR - ME Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para se 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, juntada ao ID 12496418. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de agosto de 

2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 

6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDSON VALCANAIA (EXECUTADO)

SANDRA RAQUEL FREITAS VALCANAIA (EXECUTADO)

MARISTELA LUCIA TESTA PALUDO (EXECUTADO)

NAORI PALUDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000311-26.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 38.861,93; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA. EXECUTADO: VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP, 

NAORI PALUDO, MARISTELA LUCIA TESTA PALUDO, SANDRA RAQUEL 

FREITAS VALCANAIA, EDSON VALCANAIA Senhor(a): Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da 

Requerente, para efetuar o complemento da diligência, conforme certidão 

do oficial, juntada ao ID 14307612. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de agosto 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000043-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERENTE)

MAURICEIA FACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Dados do processo: Processo: 

1000043-69.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.206,56; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO BRF Parte Ré: REQUERIDO: CARLOS ALBERTO ALVES Diante da 

petição de id. 13631861 informando novo endereço em comarca diferente 

considerando a determinação da ordem de serviço n. 001/2014, impulsiono 

os autos para enviá-los para cumprimento na Comarca de Cláudia - MT. 

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de agosto de 2018. Atenciosamente, CRISTINA 

VARGAS REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004225-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZIA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004225-69.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ALBANIZIA CORREIA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo 

legal, impugnar à contestação, juntada ao ID 14318138. LUCAS DO RIO 

VERDE, 30 de agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 
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MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87446 Nr: 1265-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE VALDAMERI SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB:, 

WELITON CORREA BICUDO - OAB:MS/15.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

petição do réu de p. 142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120739 Nr: 953-84.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, LUCINALDO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral Mato 

Grosso do Sul - OAB:

 Posto isto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC, nos termos da fundamentação. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 

(cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 

3º do CPC). Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109221 Nr: 3499-49.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DA C. RIBEIRO - 

OAB:27263/GO, CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO - OAB:27263, RENATA 

SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO ORDINÁRIA C/C 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUZIA 

MARQUES DE OLIVEIRA em face de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno a Autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, 

suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez 

que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do 

CPC).Consigno que o credor, neste período, poderá exigir o cumprimento 

da obrigação se demonstrar que a situação de insuficiência de recursos 

da parte deixou de existir. Findo tal prazo, a obrigação se 

extinguirá.Transitada em julgado e nada sendo requerido no prazo legal, 

arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 1086-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KREIN E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:SP/217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Proceda a inclusão dos avalistas no polo passivo da presente execução. 

Anote-se no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber.

Após, citem-se os avalistas/executados nos endereços indicados à p. 72, 

citando ainda a empresa executada na pessoa dos avalistas, posto que 

pelo que se vê dos autos, estes seriam seus representantes legais.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98817 Nr: 5037-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 2631-76.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKÁCIA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MÁXIMO MOURA, NATALINO MANOEL 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JHONY NICACIO CLEMENTE - 

OAB:18294/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

a renúncia da pretensão formulada na ação contra o requerido Natalino 

Manoel da Conceição, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC. P.R.I.C. Certifique-se 

trânsito em julgado, considerando a desistência do prazo recursal. II – 

Considerando que a parte requerida Eder e seu advogado não 

comparecerem para o ato, muito menos suas testemunhas, presume-se 

nesse caso, a desistência tácita da oitiva das testemunhas arroladas à p. 

98 dos autos. III - Redesigo audiência de instrução para o dia 24 de 

outubro de 2018 às 15h00, para a oitiva da testemunha Rosemar 

Aparecida de Lima, arrolada pela parte requerente (p. 15), obrigando-se a 

parte trazer independente de intimação. IV – Juntem-se os documentos 

apresentados. V – Saem as partes intimadas. Nada mais havendo a tratar, 

a MM.ª Juíza determinou o encerramento do presente termo de audiência 

que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144906 Nr: 6175-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:OABMT 8.166-B, ROGERIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Aguarde-se a materialização da petição protocolada via PEA, conforme 

certificado (p. 46 - a numerar). II - Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154628 Nr: 2646-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE BARBOSA - 

OAB:PR/9798, RODRIGO ALEXANDRE SOARES BARBOSA - 

OAB:PR/47.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Aguarde-se a manifestação do patrono da parte requerente, conforme 

certidão de p. 16 (a numerar). II – Com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Certificado o decurso do prazo in albis, devolva a missiva ao 

Juízo deprecante, com as homenagens de praxe e estilo. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37521 Nr: 2558-75.2010.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONY FLÁVIO LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Considerando que o Médico perito anteriormente nomeado não respondeu 

ao chamado judicial, conforme certidão de p. 176, assim em substituição, 

Nomeio, como perito o médico, Dr. Guido Vaca Cespedes, com endereço 

na Rua das Andirobas, n.º 893, Bairro Jardim Maringa 1, na cidade de 

Sinop/MT, CEP: 785556-268; com endereço profissional Centro Médico 

Cespedes sito à Avenida Parana, n.º 561 – S, Bairro Centro, em Lucas do 

Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: (65) 3549-3226 e (66) 

9616-0609; E-mail: guivace@hotmail.com.

 Intime-o da nomeação para que agende dia e hora para realização da 

pericia no autor, nos informando em tempo suficiente, para intimação do 

requerente que reside na comarca de Sinop, cientificando-o que seus 

honorários serão pagos ao final pelo sucumbente da ação, fixo honorários 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ressalta-se que intimado o autor da data da pericia deverá comparecer 

munido de todos os documentos pessoais e exames médicos realizados 

não existentes cópias nos autos, ficando cientificado que caso não 

compareça a pericia agendada o processo será extinto sem resolução de 

mérito (novo endereço do autor informado a p. 161), eis que trata-se de 

processo que já tramita há mais de 08( anos), sem qualquer solução do 

litígio.

Intime-se e cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43629 Nr: 3937-17.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MARQUES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O

 Rejeito a preliminar de prescrição alegada pelo Município em sua 

contestação, já que o fato ocorreu na data de 27 de agosto de 2011, 

conforme se vê do boletim de ocorrência de p. 21, sendo que a presente 

ação foi proposta no dia 07 de outubro de 2011 e a denunciação a lide foi 

requerida pelo Estado em sua contestação na data de 20.07.2012, de 

modo que dentro do prazo de 5(cinco) anos. Embora a citação tenha 

ocorrido após o quinquênio tal demora não se deu por culpa da parte.

Não havendo mais irregularidades ou nulidades a serem sanadas, declaro 

saneado o feito.

Fixo como ponto controvertido da lide: a ocorrência do acidente o dano e o 

nexo causal.

Desde já designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 16:00 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98512 Nr: 4803-20.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON JOSE SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Certifique o decurso de prazo para manifestação da parte autora, quanto 

a decisão de p. 110, bem como de as partes apresentarem quesitos e 

nomearem seus assistentes técnicos, conforme decisão proferida a p. 74, 

item VIII.

Considerando que o perito manteve o valor de seus honorários, nomeio em 

substituição, para realização da perica grafotécnica, Carlos Fernando 

Ferraciolli, brasileiro, perito grafotécnico, com endereço na Rua da 

Ipoméias, 1020, Setor Industrial Norte, SINOP, CEP: 78550-530, tel 66 3531 

4990.

Intime-o da nomeação, para que, no prazo de 15(quinze) dias, decline o 

valor de seus honorários.

Uma vez apresentado o valor de seus honorários, intimem as partes a se 

manifestarem, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001028-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS REIS PENA (ADVOGADO(A))

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 

(REQUERENTE)

LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL (ADVOGADO(A))

GABRIELA DA MOTTA FIGUEREDO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PICCOLI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da 

parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. Saliento que 

o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Água Boa - 

MT, 30 de agosto de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001050-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

VALDEMIR BARSALINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRASIL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da 

parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. Saliento que 

o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Água Boa - 

MT, 30 de agosto de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001061-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAPELLI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da 

parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. Saliento que 

o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Água Boa - 

MT, 30 de agosto de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 2573-82.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112009 Nr: 3624-55.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lemos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, tendo em vista a 

proposta de honorários apresentada pelo médico perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106256 Nr: 403-64.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Oliveira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista os embargos apresentados pela 

parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109667 Nr: 2272-62.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Lima Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a complementação do laudo de 

estudo social juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83564 Nr: 2401-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elcides José Salamoni, Espólio de Jacy Kuhn Salamoni, 

Elcides José Salamoni, Mauro Rosa da Silva, Olinda Senger, João Darci 

Seibt, Helena Dorotéa Schegoscheski, Ilete Schimanko, Adonias Alves 

Bessa, Ayrton Gomes de Mello, Espólio de João Ribeiro da Silva, Joana 

Sueli Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Certidão de Intimação via DJE: Intimação da parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acosta aos autosr o comprovante de 

recolhimento das custas mencionado na petição de fl. 317.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31532 Nr: 532-79.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Debastiani, Darcila Maria Debastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, Deivison Vinicius Kunkel Lopes 

de Souza - OAB:14.690, Fabio Luis Nascimento dos Santos da Mota 

- OAB:19.615/BA, João Batista Pereira da Silva - OAB:8209-B, Juliano 

Martim Rocha - OAB:253333/SP, Luana de Almeida e Almeida 

Barros - OAB:7381- OAB/MT, Marcelo Salvi - OAB:40989 - OAB/PR, 

Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, Willian José de Araújo - OAB:OAB/MT 3.928

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a apresentação do Laudo Técnico 

Perial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 17344 Nr: 485-13.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Martins de Araujo, HÉLIO ABRÃO IUNES TRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonança Açu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Pires - 

OAB:4232/GO, Ovídio Martins de Araújo - OAB:GO - 5570, Tarcísio 

Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ribeiro de Assis Junior 

- OAB:OAB/GO 5.102

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, tome as providencias 

necessárias em relação a certidão juntada nos autos fl. 1049.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85671 Nr: 186-26.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida Mollmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gonçalves Ribeiro, Larissa Faria 

Ribeiro, Edilson Junior Mollmann Ribeiro, Everton Vinicius Mollmann Ribeiro, 

Leticia Faria Ribeiro, Julia Mollmann Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Lima 

Teixeira - OAB:13152 - GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 15(Quinze) dias, compareça na 

secretaria da 1º Vara Cível da comarca Agua Boa/MT para retirar o formal 

de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108279 Nr: 1441-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31548 Nr: 548-33.2010.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Marciano da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Euripedes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 1992-62.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Dutra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, KARLA KAROLLYNE FERREIRA DOS SANTOS PRADO - 

OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108038 Nr: 1318-16.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jomael Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença – pedido fls. 525/532.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93877 Nr: 3066-54.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Irineu Maldaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 Certifique-se a manifestação do Sr. Perito nos termos da decisão de fl. 

490 ou respectivo decurso de prazo.

 Certificada eventual inércia renove-se a intimação porém, para 

cumprimento em 05 (cinco) dias e sob a advertência de que trata-se de 

reiteração.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104510 Nr: 4976-82.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuselina Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT., Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114192 Nr: 4874-26.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Citibank S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:OAB/MT 13.604-A, Karina de Almeida Batistuci - 

OAB:178.033/SP, ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - OAB:385489, Paulo 

Eduardo Prado - OAB:

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

articulados, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas judiciais.Deixo de condenar-lhe ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em razão da ausência de 

contraditório.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 4265-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Afonso Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia certificada à fl. 77, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela exequente (fls. 75/76), para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102967 Nr: 4061-33.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116568 Nr: 6552-76.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enelio Goeller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a concordância – pelo executado (fl. 110-vs) – acerca dos 

cálculos apresentados pelo exequente (fls. 101/104), HOMOLOGO-OS, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 3302-50.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Leite Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'amico da 

Silva - OAB:22687, Arnaldo de Souza - OAB:11283A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 2475-58.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martins - OAB:84.314 - 

OAB/SP

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação de execução por 

quantia certa.(...)Não sendo verificado nos autos o recolhimento das 

custas do oficial de justiça para a prática dos atos determinados na 

presente decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput 

do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das 

despesas de atos por si requeridos, determino que seja o requerente 

intimado da presente decisão, salientado que, se houver necessidade da 

prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e 

extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107720 Nr: 1174-42.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido às fls. 115.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a requerente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112107 Nr: 3679-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Beckmann Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101697 Nr: 3211-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Rodrigo Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertilizantes Heringer, Márcio Antônio Cattani
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Compulsando os autos é possível aferir que razão assiste à embargada 

Fertilizantes Heringer S/A., no pleito constante do item “1” da petição de 

fls. 101/102, eis que de fato o embargado Márcio Antônio Cattani não fora 

citado.

 Nesse passo e considerando a informação constante do AR colacionado 

à fl. 29, bem como que nos autos em apenso referida pessoa não constitui 

advogado, intime-se a embargante a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, visando à efetiva citação do embargado Sr. 

Márcio Antônio Cattani, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90384 Nr: 317-64.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonhá & Tonhá Ltda, Tonhá & Tonhá Ltda., 

Maurício Cardoso Tonhá, Jane Cristina Friedrichs Tonhá, M. C. Tonhá 

Ltda., Grupo Estância Bahia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6.124/MT, Fernando Valentim Alvarez - OAB:OAB/MT 14.463-B, 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, Tiago André Vivas 

da Silva - OAB:15.981, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 Intime-se a parte requerida para, querendo, nos termos do art. 364, § 2º, 

proceder à juntada de razões finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 584-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Gois Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao SISCONDJ – Depósitos Judiciais, constatei que os alvarás 

de fls. 100/101, realmente não foram pagos à parte autora, eis que houve 

o cancelamento dos respectivos alvarás em virtude de inconsistência nos 

dados bancários fornecidos para o crédito, conforme extratos em anexo.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar nos autos os dados corretos para a transferência dos valores 

depositados no presente feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101199 Nr: 2934-60.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Salete Fontana Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101380 Nr: 3029-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. DA MOTTA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 87-vs.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99728 Nr: 2096-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adely Tavares da Silva, Alan Rogério Steinmetz, Alipio 

dos Santos Knopf, Angelica Maria Gonzaga Kreling, Almanir Faoro, 

Antônia Paula Faria da Silva, Aprígio Rodrigues Pereira, Antonio Delonir 

Bergonsi, Arlei das Graças Trento, Antonia Pires da Silva, Antonio Laire 

Togni, Atevaldo Silva Maracaipe, Aparecida da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo em relação à 

parte controversa, aplicando a regra do parágrafo 1º do art. 919 do CPC, 

devendo ser ressaltado, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Consigno que in casu, analisando detidamente os autos, verifico que se 

fazem presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos 

com efeito suspensivo, sendo certo que, nesta fase de cognição sumária, 

reputo relevantes os fundamentos lançados pela parte embargante, sendo 

certo que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou 

incerta reparação, não sendo exigível neste caso a prévia segurança do 

Juízo, já que se trata de execução contra a Fazenda.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 
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tal como preceitua o art. 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 3992-69.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jardecir Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na petição de fls. 110/121, o patrono da parte autora procedeu a 

devolução do alvará de levantamento nº 88/2017, eis que somente agora 

localizou o exequente.

 Ato contínuo, postulou por nova liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o exequente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos uma autorização, com 

firma reconhecida, com sua devida anuência que o valor depositado seja 

na conta indicada anteriormente.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84619 Nr: 3455-10.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELESTIA GUERRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença onde, intimado o executado, este noticiou nos autos o 

cumprimento da obrigação – fls. 218/221.

 Instada a manifestar, a parte autora requereu o arquivamento dos autos, 

eis que a obrigação fora integramente adimplida – fls. 222.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento da Requisição de Pequeno Valor pelo 

executado.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33734 Nr: 2744-73.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naides Alves Sobrinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se eventual objeção da executada ao cumprimento de sentença 

ou, respectivo decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 4125-14.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agimira Ferraz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:OAB/MT 2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na petição de fls. 18, o patrono da parte autora postulou pelo 

desarquivamento do feito e a expedição de novo alvará eletrônico, eis que 

o alvará de fls. 72 foi devolvido ao Tesouro Nacional por falta de 

levantamento dos valores depositados.

 Neste sentido, postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 
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postulada e, por conseguinte, determino que seja o exequente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos uma autorização, com 

firma reconhecida, com sua devida anuência que o valor depositado seja 

na conta indicada anteriormente.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89165 Nr: 3518-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Luis Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Renove-se a intimação determinada à fl. 155 com a consignação de que 

trata-se de reiteração, bem como que referido descumprimento será 

passível de apuração de crime de desobediência.

 Consigne-se para cumprimento o prazo impreterível de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023748 Nr: 5361-59.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 Considerando que a presente demanda trata de discussão de direitos 

privados e disponíveis, ficando a cargo das partes a postulação acerca 

das provas, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033897 Nr: 4248-36.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Sotta Bortolucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fattoria Comercio e Rep. De Produtos 

Agropecuarios Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Compulsando os autos verifico que razão assiste à exequente em relação 

ao pleito de fl. 238, eis que de fato a petição e documento colacionados às 

fls. 236/237, não guardam relação com o presente feito.

Nesse passo, inicialmente proceda ao desentranhamento da petição e 

documento supramencionados, colacionando-os aos autos a que foram 

direcionados, certificando-se o ocorrido.

Após, certifique-se o pagamento e/ou apresentação de objeção pela parte 

executada, ao cumprimento de sentença ou, o respectivo decurso de 

prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 2791-76.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88583 Nr: 2988-94.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Liston

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campolim Manoel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 
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executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92647 Nr: 2076-63.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zulmira Bragança Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 3524-52.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdCVH, PVH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 

3606

 Considerando que há petições pendentes de juntada, devolvo o feito ao 

cartório para respectiva providência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100054 Nr: 2262-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLC, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - OAB:24952-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de transferência de valores formulado às fls. 74/75, 

devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada, para efetuar o pagamento do 

saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e, também, honorários de advogado no patamar de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 219-50.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adolfo da Silva, Gedalene Ferreira 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Em que pese os pedidos às fls. 119/120, dos documentos colacionados 

ao feito é inviável aferir se o processo cód. 82896 foi distribuído por 

dependência à presente ação executiva.

Nesse passo, previamente à análise aos pedidos supramencionados, 

intime-se a exequente a comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

a respectiva distribuição por dependência, bem como a suposta outorga 

de poderes, do executado e respectivo cônjuge, em favor do advogado 

mencionado às fls. 119/120.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94962 Nr: 3802-72.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Vasconcelos Machado, Ilsa Watanabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Propriedade S/A, Chou - Empreendimento e 

Participações S/C Ltda, Claudionor Rodrigues Fernandes, Paulo Cézar de 

Melo, Gerson José de Oliveira, José Marcus do Couto Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediley Martins da Costa - 

OAB:OAB/GO 29.417, Francisco de Assis Coelho - OAB:OAB/GO 

31.026, Wilton Alves de Brito - OAB:OAB/GO 23.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderilton Bezerra dos 

Santos - OAB:29084, Donizete Reinaldo - OAB:OAB/MG 54.286

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83016 Nr: 1859-88.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim, Oneide Aparecida de 

Santana Mundim, Antônio Carlos Mundim & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e não tendo ele 

cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de 

constrição, caso é de execução forçada da obrigação.

 Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça 

para que perfaça a penhora e avaliação dos bens imóveis indicados às 

fls. 111 e 112.

 Cumpra-se, expedindo mandado de penhora e avaliação de bens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1302 Nr: 50-83.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda, Antônio 

Correia Fabricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valter Toledo Filho - 

OAB:145.991-B, Maurides Celso Leite - OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:

 Diante do exposto, no que tange ao encaminhamento do bem à hasta 

pública, deixo de acolher o pedido à fl. 203, devendo o 

interessado/exequente providenciar a venda por iniciativa particular 

consoante determinado alhures.Demonstrada a impossibilidade ou 

frustração da venda particular, fica ao interessado aberta a possibilidade 

de requerimento de leilão judicial.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2326 Nr: 52-97.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 (...). Foram então efetivadas várias consultas ao referido órgão 

correicional, sobrevindo a orientação segundo a qual a verba indenizatória 

recebida pelos oficiais de justiça seria também destinada ao pagamento de 

referidas custas, sendo portanto a Fazenda Pública isenta de seu 

recolhimento.Recentemente, após ser a questão judicializada, fora 

proferido acórdão no bojo dos autos de Agravo Regimental Cível n.º 

1000783-02.2017.811.0000, deferindo uma liminar anteriormente requerida 

nos autos principais da discussão, onde firmara-se o entendimento 

segundo o qual “a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a 

postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 

6.830 /80, e 91 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não 

dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos 

oficiais de justiça. As diligências promovidas por Oficial de Justiça são 

despesas, portanto, deve a Fazenda Pública adiantá-las, pois é usuária 

dos serviços do Poder Judiciário, arcando com seu pagamento”.O feito 

ficara assim ementado:E M E N T AAGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A 

MEDIDA LIMINAR – DILIGÊNCIAS DA FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO 

PRÉVIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – 

NECESSIDADE – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – LIMINAR DEFERIDA.No entanto, tal 

decisão fora liminarmente suspensa pela Presidência do Superior Tribunal 

de Justiça no bojo do SS 2899/MT.Portanto, considerando que a questão 

fora judicializada e que, atualmente, encontra-se suspensa a 

determinação para o recolhimento de custas, determino nova avaliação 

dos bens imóveis indicados à fl. 270, por oficial de justiça e, para 

cumprimento independentemente de pagamento da Fazenda Pública, 

lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o executado e respectivo 

cônjuge.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18540 Nr: 1705-46.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento 

administrativo de parcelamento do crédito tributário.

 O artigo 151, inciso VI da lei n.º 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código 

Tributário Nacional), incluído pela Lei Complementar n.º 104, de 10 de 

Janeiro de 2001, especifica que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(…)

VI – o parcelamento.

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de parcelamento ocorrera após a cobrança 

judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme requerido, a 

suspensão do feito executivo.

 Por analogia ao artigo 40 caput da lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 

1990 (Lei das Execuções Fiscais), o prazo prescricional será obstado 

durante o prazo de suspensão processual requerido.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15571 Nr: 2499-04.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnon Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17630 Nr: 783-05.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de habilitação dos herdeiros requerido nos próprios autos em 

razão do noticiado falecimento do autor IRINEU FERREIRA DOS SANTOS.

 Com a formulação do pedido, trouxe os documentos de fls. 158/162.

 Oportunizada ao requerido manifestar-se sobre a pretensão, este 

permaneceu inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário. Decido.

 Compulsando os autos, registro que, tendo o falecimento do autor 

ocorrido quando já ajuizada a presente ação, é plenamente possível o 

ingresso dos herdeiros no polo ativo.

 Por outro lado, verifica-se na certidão de óbito do autor Irineu Ferreira dos 

Santos (fls. 160), especificamente no campo de preenchimento do Estado 

Civil, que constou o falecido como SOLTEIRO. Entretanto, na obervação de 

averbação da certidão de óbito constou que o falecido mantinha união 

estável com a Sra. Jandira Misael de Castro.

 Assim, considerando que não há nos autos a comprovação da união 

estável entre o falecido Irineu Ferreira dos Santos e a Sra. Jandira Misael 

de Castro, por hora, indefiro o pedido de habilitação colacionado às fls. 

155/156.

 Destarte, deverá o processo permanecer suspenso até a habilitação do 

espólio ou dos sucessores, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33230 Nr: 2239-82.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do acórdão de fls. 174, designo audiência de 

instrução para o dia 13 de dezembro de 2018 às 14h50min, no horário 

Oficial do Estado de Mato Groso.

Determino às partes que, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação 

da presente decisão, depositem em cartório o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar o nome, a profissão, 

a residência e o local de trabalho da pessoa que se visa o testemunho, 

nos termos do que preconiza o artigo 450 do Código de Processo Civil.

 Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza.

 No referido rol deverá a parte especificar se deseja ou não que as 

testemunhas sejam intimadas por meio de oficial de justiça, sendo que o 

silêncio será entendido como a desnecessidade de intimação oficial (artigo 

455, parágrafo 5º do Código de Processo Civil), passando esta corte a 

inferir que a parte conduzirá a testemunha à audiência independentemente 

de intimação.

 Será presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

trouxer à audiência, quando expressamente dispensar a intimação por 

oficial ou quedar-se silente quanto à tal necessidade, consoante 

disposição do artigo 455, parágrafo 5º do Código de Processo Civil.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82 do Código de Processo Civil.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13231 Nr: 166-79.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antônio Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de reconsiderar a decisão de fl. 159 eis que inexistentes fatos 

novos aptos a ensejar o pedido.

 Ainda que assim não fosse, trata-se de regra processual a obrigação da 

parte acerca de comunicação ao Juízo em casos de mudança de 

endereço.

 Assim sendo, deixo de acolher o pedido às fls. 160/161 e, por 

consequência determino a intimação da exequente a requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento consignando para 

cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15583 Nr: 2537-16.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso, Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:12.206/GO, Gecivaldo Ferreira de oliveira - OAB:37773/GO, 

Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gecivaldo Ferreira de 

oliveira - OAB:37773/GO, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4213-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido às fls. 104.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.
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 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84181 Nr: 3020-36.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEAR SEMENTES ÁGUA BOA LTDA - EPP, Naevio 

Fioravante Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena, Weyla Rosicler da Silva 

Dendena, Darci João Dendena, Sibila Terezinha Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311, Priscilla Rodrigues de Toledo Ribeiro - 

OAB:14293/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87000 Nr: 1481-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 De rigor o deferimento do pedido às fls. 139/140.

 Nesse passo, determino a penhora do crédito resultante da venda do bem 

imóvel objeto da matrícula 449, do CRI Local, no rosto dos autos nº. 

137-82.2013.811.0021 (85622), em trâmite perante este, até o limite da 

presente execução e, obviamente, depois de saldada a dívida existentes 

nos autos cuja alienação ocorrerá.

 Cumprida a diligência acima, intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103622 Nr: 4532-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBOLI RODRIGUES LTDA - ME, Marcelo 

Rubens Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 26983 Nr: 1454-57.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Goetz Zandonai, Maria Loraci Goetz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial.Custas pela parte executada.Tendo as partes 

renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104793 Nr: 5126-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci, José Antônio 

Bortolucci, Maria Helena Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 Considerando que os embargos à execução em apenso foram recebidos 

sem efeito suspensivo, intime-se a exequente a requerer o que entender 

de direito em termos de prosseguimento.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17578 Nr: 741-53.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erino Costella, José Eugênio Rosa, Solange 

Costella Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Guilherme Rafael Canôa de Oliveira - 

OAB:322164 - OAB/SP, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elesandra Maria da Rosa - 

OAB:95371-OAB/RS, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Registro que embora haja menção de que o pagamento seria 

efetuado na data de assinatura do contrato, fora requerida a respectiva 

suspensão até comprovação da quitação, assim sendo, intimem-se as 

partes para que manifestem-se em 10 (dez) dias acerca da ocorrência ou 

não do cumprimento do presente acordo.Não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento, 

liberação das penhoras, bem como do nome/CPF dos executados dos 

cadastros dos órgãos de inadimplentes.Custas pela parte executada. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108730 Nr: 1684-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas José Apio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, o acolhimento dos pedidos retro (fls. 72).

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30228 Nr: 4672-93.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M .S. G. de Moura Souza - ME, Maria Selma 

Gonçalves de Moua Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com 

a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 

01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à 

qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores 

movimentações processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos 

autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobrevindo aos autos a notícia do óbito do autor, de rigor a suspensão da 

ação, para que seja providenciada eventual habilitação dos sucessores.

 Assim, determino a suspensão dos autos e intimação do patrono da parte 

exequente a proceder a habilitação do espólio do requerido, consignando 

para cumprimento o prazo de 02 meses (art. 313, § 2º, I, do Código de 

Processo Civil), sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 120505 Nr: 2512-17.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mendes Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional, Campeão Generos 

Alimentícios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 35, 

encaminhando-se em seguida os autos à União.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17743 Nr: 902-63.2007.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle de Miranda Rezende 

Vilela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Willian José de Araújo - OAB:OAB/MT 3.928

 Oficie ao Município de Água Boa-MT, a informar nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, como foram efetivadas as medidas de fiscalização 

promovidas por requisição do Ministério Público, bem como quais foram os 

resultados obtidos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31501 Nr: 501-59.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sérvio Túlio de Barcelos, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Volmir Miguel Fries, Marlene Maria 

Fries

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 Razão assiste ao exequente quanto às insurgências apresentadas à fl. 

609.

 Isso porque, de fato a parte autora recebera valores consideráveis aptos 

a reverter a situação de hipossuficiências dantes reconhecida.

 Ante o exposto e considerando que a gratuidade da justiça pode ser 

revertida em caso de comprovada alteração da situação econômica 

vivenciada pela parte e, sendo esta a situação dos presentes autos, 

revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida e, por 

consequência determino a intimação da parte autora para cumprimento da 

decisão de fl. 585.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

intime-se o exequente (patrono da instituição financeira requerida) para 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento 

consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84531 Nr: 3371-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Divino de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por EURIPEDES DIVINO 

DE FARIAS em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente postulou o 

arquivamento do feito em razão do integral cumprimento da obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32139 Nr: 1139-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda, Gildo 

Raimundo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gecivaldo Ferreira de oliveira - 

OAB:37773/GO, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 520-31.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Riceto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 
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ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 2947-64.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Moreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 3627-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helia Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Leite Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com 

a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 

01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à 

qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores 

movimentações processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos 

autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84965 Nr: 3803-28.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana de Castro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por SUZANA DE 

CASTRO SOARES em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente postulou o 

arquivamento do feito em razão do integral cumprimento da obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 2856-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Moreira - OAB:81931/SP

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110174 Nr: 2533-27.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciel Jacob da Silva - ME, Franciel Jacob da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, tentada a intimação por diversas vezes 

dos executados via mandado, restou certificado que no endereço está 

estabelecida a Pizzaria Fornalha (fls. 56 e 62), bem como informado pelo 

Sr. Amorin (vigilante sanitário) que é morador na rua a mais de cinco anos 

e desconhece a pessoa de Franciel Jacob da Silva (fls. 74).

 Assim, denota-se que de fato houvera alteração de endereço sem a 

respectiva comunicação ao fisco.

 Destarte, defiro a citação por edital e determino a expedição do 

necessário para respectivo cumprimento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108424 Nr: 1502-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D N XAVIER PINTURAS - ME, Dagmar Neves 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a manifestação de fl. 110, não consta dos autos pedido 

protocolado na data mencionada.

 Assim sendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo consoante 

já determinado às fls. 108/109.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033539 Nr: 4014-54.2018.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, a emenda da petição inicial para indicação do valor da causa.

 Com efeito, a teor do disposto no art. 319, inciso V, do Código de 

Processo Civil, alguns dos requisitos da petição inicial é a indicação do 

valor da causa:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

V - o valor da causa;

 Contudo, deixou o autor de atribuir valor à causa, não sendo possível 

aferir o proveito pretendido.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida regularização do valor da causa, sob 

pena de extinção em razão da inépcia da inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031833 Nr: 2916-34.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Sampaio Sousa - 

OAB:OAB/PA 15441-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 511-06.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, eis que o laudo pericial homologado por já 

preclusa decisão apurara o quantum debeatur em valor inferior com o 

dantes cobrado.Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor calculado entre 

o que fora cobrado/resistido, com o montante apurado na 

perícia.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito.Após, intime-se o executado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe uma conta bancária para a transferência dos valores 

depositados à maior no presente feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85184 Nr: 4024-11.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edercy Gomes dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 
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 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Sem custas ou honorários.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89373 Nr: 3712-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Comercio, Sementes e Armazéns Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 937-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da petição de fls. 86/87, aguarde-se em cartório pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, eventual pedido de prosseguimento do feito.

 Havendo manifestação, retornem-me conclusos.

 Certificado o respectivo decurso de prazo, arquivem-se os autos 

conforme já determinado às fls. 84/85.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 3000-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 Consoante se infere dos autos em apenso, ao embargos à execução fora 

conferido efeito suspensivo.

 Nesse passo, aguarde-se a ultimação dos embargos à execução objeto 

dos autos cód. 1023748.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028867 Nr: 987-63.2018.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlezio Moreira da Silva - 

OAB:14.277/MT, Vanessa Stefanie Terebinto de Araújo - 

OAB:OAB/MT 20460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32258 Nr: 1258-53.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolmir Antoninho Pezzini, Carmela Libera Pezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 (...) É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração 

são um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto 

que encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu 

cabimento e, evidentemente, somente em tais situações é ele 

cabível.Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 536 do diploma adjetivo 

civil.No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do 

decisum.Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode 

ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o 

recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 
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revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92955 Nr: 2297-46.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maiko Galdioli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Dambroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.Isso 

porque, a Escritura Pública Declaratória de União Estável fora colacionada 

ao feito somente neste momento processual, ou seja, após sentenciada a 

lide e declarado o respectivo trânsito em julgado, não sendo, portanto, 

objeto da demanda.Com efeito, os autos foram sentenciados de acordo 

com os fatos narrados na inicial e respectivos documentos 

comprobatórios, dos quais, referida escritura pública não constou.Ainda 

que assim não fosse, havendo sentença declaratória da existência da 

união e estável e respectiva extinção, sem efeito é a escritura pública 

supramencionada, em relação a eventual existência de união.Forçoso 

então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034502 Nr: 4661-49.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosiron Wayne de Oliveira, Sonia 

Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92288 Nr: 1799-47.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pereira dos Santos, Balbina Pereira dos Santos, 

Indiana Pereira dos Santos, João Batista Pereira dos Santos, Adriana 

Pereira dos Santos, Eliane Pereira dos Santos, Joaci Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Thiago Canan - OAB:9180 MT, Tiago Canan - 

OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Considerando que este Juízo tomou conhecimento, na presente data, por 

meio de outros processos judiciais em face do executado, acerca do 

suposto óbito do Sr. Sérgio Henrique Ewbank, intime-se o patrono do 

executado a ratificar ou retificar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

referida informação.

 Consigne-se na oportunidade, que havendo a ratificação da informação, 

deverá o patrono do executado, no prazo acima consignado, colacionar 

ao feito a respectiva certidão de óbito.

 Comprovado o óbito ou certificado o decurso de prazo para cumprimento 

da medida acima, intime-se a exequente para querendo, manifestar-se em 

10 (dez) dias e, após, retornem-me conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36432 Nr: 1033-96.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comgeo Mineração Empreendimentos e Participações 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Agua Preta S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 Tranado-se os autos de servidão minerária de subsolo, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se em 10 (dez) 

dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 2339-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LURDES CATARINA 

DALL AGNOL ANVERSA em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente postulou o 

arquivamento do feito em razão do integral cumprimento da obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 281 de 713



II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1649 Nr: 227-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gimar Antonio Bier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR S. ALVES JÚNIOR - SEMENTES BOI 

ZEBU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de acolher o pedido às fls. 330/331, eis que previamente aos atos 

expropriatórios, de rigor a intimação da executada ao cumprimento 

voluntário da obrigação.

Nesse passo, intime-se a exequente a postular o que entender de direito 

em termos de prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 

10 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31760 Nr: 760-54.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninho Stafen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intime-se a parte executada para pagar o valor remanescente (50%) da 

perícia realizada nos presentes autos, devendo o referido valor ser 

depositado em conta indicada às fls. 822.

 Comprovado nos autos o referido depósito e não sendo mais nada 

requerido no processo, determino o arquivamento do feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102815 Nr: 3943-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Sukadolnik, João Lemos Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:OAB/SP 

236.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MELO DO AMARAL 

- OAB:22097, Leonardo Melo do Amaral - OAB:24.202/GO

 (...). Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o 

sistema em questão serve somente à inserção e retirada de constrições 

judiciais de veículos, não servindo para consulta, mormente 

executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações ao Renajud e Infojud retro.Sem 

prejuízo, considerando a informação de quitação pelo executado, do 

contrato que mantinha com o terceiro peticionante às fls. 444/445 (fl. 457), 

de rigor o acolhimento do pedido à fl. 443-vs.Assim sendo, renove-se a 

carta precatória expedida à fl. 441, consignando na oportunidade que 

trata-se de reiteração.Por fim, intime-se a exequente e colacionar aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, visando 

efetividade aos demais pedidos retro.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 3453-40.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Souza de Oliveira, Valdivino Borges da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Proceda à expedição de nova requisição de pagamento de pequeno valor 

nos termos requeridos à fl. 238, cancelando-se previamente o RPV 

anteriormente expedido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31231 Nr: 230-50.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Rodrigues Rios, Edina A de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 4090-25.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 
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exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se acerca da devolução da carta de fls. 159, 

bem como para que impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento e até 

eventual extinção do processo pela prescrição intercorrente, 

considerando-se para esta que será entendido, por este órgão julgador, 

que a ausência de impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido 

implícito de arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, parágrafo 

2º, da lei n.º 6.830/80.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35134 Nr: 4147-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Kleber Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda à juntada aos autos, do acórdão acostada à contracapa do feito, 

por meio do qual restou provido o agravo de instrumento interposto pela 

autora.

Após, intime-se a autora a indicar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o interesse no prosseguimento dos autos em apenso – cód. 1033539), 

oportunidade em que deverá cumprir a decisão nele proferida, na presente 

data ou, manifestar, no prazo acima consignado, a ausência de interesse 

no respectivo processamento, tendo em vista o resultado do recurso 

supramencionado.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001085-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. J. (REQUERENTE)

W. H. J. E. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. M. D. J. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência 

devolvida - ID n. 15061697.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

14518596 e da audiência de instrução e julgamento designada nos autos 

para o dia 18/10/2018 às 17:20 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 1206-23.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE 1: Intimação dos advogados da parte requerente, para que 

tomem conhecimento que foi designada pericia nos autos, a ser realizada 

na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situada na Rua 16, n 235, Centro 

II, Água Boa MT, no dia 12/11/2018, à partir das 07:30 horas, devendo a 

parte comparecer munida de todos os seus documentos e exames 

anteriormente realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 3326-97.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Sousa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE 1: Intimação dos advogados da parte requerente, para que 

tomem conhecimento que foi designada pericia nos autos, a ser realizada 

na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situada na Rua 16, n 235, Centro 

II, Água Boa MT, no dia 12/11/2018, à partir das 07:30 horas, devendo a 

parte comparecer munida de todos os seus documentos e exames 

anteriormente realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 2053-93.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Rosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denizard Augusto Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Junqueira de Paiva - 

OAB:30765/GO, Rossini Gomes Ferreira Ramos - OAB:29499/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora, através de 

seu advogado(a), para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca da petição e documentos da parte executada, juntada às fls 

142/210, anunciando a discordancia com relação a nomeação da 

Imobiliária Portal, para realização dos trabalhos de avaliação, sob pena de 

preclusão

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96480 Nr: 2642-73.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR RAASCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELIO OLIVEIRA - 

OAB:97596

 Código n.° 96480

Vistos.

Analisando os presentes autos com acuidade, diante de todos os 

elementos trazidos a este Juízo na defesa prévia (ref. 21), observo que 

não há provas suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de 

autorias que emergem dos autos em epigrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao acusado Claudiomar Raasch como incurso na 

prática dos crimes que ela descreve.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/09/2018, às 13h00min (horário oficial do Estado).
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 Cumpra-se o contido no provimento da CGJ.

Cite-se o Réu, constando as advertências legais.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se com URGENCIA, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96688 Nr: 2717-15.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBERÃOZINHO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96688

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; 

não vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 16 de outubro 

de 2018 às 16h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 2886-02.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NERIS DE SOUZA, GILVANEI NERIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, postergo a analise de antecipação de tutela, uma vez que os 

fatos contidos na exordial necessitam de melhor análise por este Juízo, 

diante da natureza e/ou complexidade dos fatos contidos nos autos.

 Assim, cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o 

fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) Havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 

15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;

 c) Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 2981-32.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 97290

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, intime-se o Município de Alto Araguaia – MT para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Após, tornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para decisão acerca 

da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 2621-97.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96437

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, intime-se o Município de Alto Araguaia – MT para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Após, tornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para decisão acerca 

da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96086 Nr: 2508-46.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, postergo a analise de antecipação de tutela, uma vez que os 

fatos contidos na exordial necessitam de melhor análise por este Juízo, 

diante da natureza e/ou complexidade dos fatos contidos nos autos.

 Assim, cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o 

fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) Havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 

15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;

 c) Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96601 Nr: 2703-31.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBERÃOZINHO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96601

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; 

não vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 18 de outubro 

de 2018 às 12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91184 Nr: 388-30.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, Defensoria Pública do Est. Mato Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Silva Zanotto - 

OAB:23637/O MT

 Código n.º 91184

Vistos.

Intime-se o Requerente para se manifestar e/ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Após, certifique e tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96047 Nr: 2482-48.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96047

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial apesar de tratar-se de ação de guarda cumulada com 

alimentos, não foi juntado nenhum documento comprovatório do alegado, o 

que necessita de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, 

com a falta de documentos necessários, nesta seara processual, 

obstáculo no aguardo/realização da audiência retro mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 16 de outubro 

de 2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96544 Nr: 2670-41.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96544

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; 

não vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 16 de outubro 
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de 2018 às 15h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 2566-49.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96268

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial apesar de tratar-se de ação de guarda cumulada com 

alimentos, não foi juntado nenhum documento comprovatório do alegado, o 

que necessita de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, 

com a falta de documentos necessários, nesta seara processual, 

obstáculo no aguardo/realização da audiência retro mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 16 de outubro 

de 2018 às 14h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96004 Nr: 2466-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL ALVES CLÁUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGOSTINHO DEMELLAS , 

ESPÓLIO DE SEBASTIANA DEMELLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96004Vistos. (....).Ante todo o exposto, e consoante 

determinação recente da CGJ/MT, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça requerido na Inicial.Intime-se a parte Requerente para pagamento 

das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.Por fim, constato que a matricula juntada na inicial não é 

atualizada, ao passo que, em tese, poderá constar melhor qualificação 

dos Requeridos, SENDO ASSIM, DETERMINO: I – JUNTE MATRICULA 

ATUALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, bem como, informe as 

providencias adotadas na busca pela qualificação dos Requeridos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Decorrido os 

prazos, voltem os autos conclusos. Dil igências legais . 

Intime-se.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.Alto Araguaia – MT, 29 de agosto de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 2505-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62111 Nr: 511-33.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 62111

Vistos.

Trata-se de ação de guarda com pedido liminar de guarda provisória 

proposta por Gislaine Santos da Silva em desfavor de Welington de Melo 

Rodrigues Gomes, ambos devidamente qualificados.

Intimada a Requerente para cumprir determinação judicial, a mesma 

permaneceu inerte, mesmo sendo regularmente intimada pessoalmente 

para tal finalidade (certidão de ref. 70).

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Constato que, foi impulsionado os autos conforme consta na referência 

63, sendo a Requerente pessoalmente e regularmente intimada na data de 

28 de junho de 2018 (ref. 67), porém não se manifestou (ref. 70).

 Assim, já ultrapassaram mais de 02 (dois) meses sem qualquer 

comparecimento e/ou manifestação da Requerente nos autos, o que 

acarreta ausência de pressupostos de constituição valida e regular do 

processo, devendo ser extinto a presente demanda, conforme dispõe o § 

3°, inciso IV, do artigo 485 do CPC, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

...

§3°. O Juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado.”

Ante o exposto, não cumprindo a Requerente com os pressupostos 

necessários para o deslinde do feito, e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no §3°, inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo 

Civil/2015.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69389 Nr: 457-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CAVALCANTE DA 

SILVA - OAB:17.826/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FARIA 

QUEIROZ - OAB:16.818/GO

 Código n.° 69389

Vistos.

Haja vista a certidão de referência 68, intime-se pessoalmente a Parte 

Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se quanto ao 

interesse no prosseguimento da ação, bem como cumpra com o requerido 

na referência 59, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

§ 1º do NCPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 29 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 527-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador da parte autora, 

intimado a retirar a Carta Precatória de citação da requerida com o fim de 

efetuar o preparo e distribuição na comarca de Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 2743-52.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V D DE C SOBRINHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 63043

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão retro (Ref.29).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60344 Nr: 2744-37.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ADAMS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 60344

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão retro (Ref.29).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 2750-44.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 60350

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão retro (Ref.29).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60348 Nr: 2748-74.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 60348

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão retro (Ref.30).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58946 Nr: 1643-62.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DO CARMO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORACI DO CARMO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 11. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015, 

removendo a Senhora Coraci do Carmo Moreira do cargo de curadora e 

nomeando a Senhora Doraci do Carmo Moreira, como curadora da 

interditada Rosalina do Carmo Moreira, que já foi declarada absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 
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3º, inciso II e artigo 1.773, do Código Civil (ambos atualmente revogados 

pela Lei 13.105/2015), conforme sentença extraída dos autos do processo 

162/96 da Comarca de Alto Araguaia/MT.12. Em obediência ao artigo 755, 

§ 3º do CPC/2015, INSCREVA-SE a presente nomeação junto ao Registro 

Civil de interdição da interditanda e, publique-se pela imprensa oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.13. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as formalidades de estilo, 

certificando-se o necessário.14. Notifique-se o Ministério Público.15. 

Publique-se. Intime-se.16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de maio de 2016.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 28 de agosto de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 2757-07.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENISE CARVALHO SILVA, Cpf: 

92837247120, Rg: 4.375.936, Filiação: Luiz Gonzaga da Silva e Cândida 

Maria Oliveira Carvalho Silva, data de nascimento: 03/02/1981, natural de 

Alto Araguaia-MT, casado(a), do lar (dc* ). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Para promover o prosseguimento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil de 2015.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Tendo em vista a correspondência devolvida 

de fl. 68, PROCEDA-SE a intimação da parte requerente por edital, a fim de 

que promova o prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil de 2015.2. Decorrido o prazo, sem manifestação, DÊ-SE 

vista ao MPE e, após, voltem-me os autos conclusos.3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de julho de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 20 de agosto de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5747 Nr: 37-05.1991.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGASSIM PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA, MARCIO CHAPADEIRO, TEREZINHA DAVID DE CAMPOS, 

APARECIDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DROGASSIM PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 00870014000166, Inscrição Estadual: 

13015458-0, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

CHAPADEIRO, Cpf: 24412007634, Rg: 877.198, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante, atualmente em local incerto e não sabido TEREZINHA DAVID 

DE CAMPOS, Cpf: 04591216187, Rg: 474.612, brasileiro(a), viuvo(a), 

aposentada e atualmente em local incerto e não sabido APARECIDO 

CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 50638165687, Rg: M-3-385591, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS para, no prazo de 15 dias, 

apresentar as contrarrazões recursais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Considerando a interposição de recurso de 

apelação, bem como o fato de a parte executada, desde a sua citação 

ocorrida no ano de 2003 (fl. 33), nunca ter se manifestado nestes, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

20 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Alto Araguaia, 29 de agosto de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15714 Nr: 1772-82.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:

 21. Ante ao exposto, DETERMINO que os honorários advocatícios 

sucumbenciais sejam repartidos na proporção de 70% (setenta por cento) 

para a Drª Aparecida Voine de Souza Neri e 30% (trinta por cento) para o 

Dr. Marlon Arthur Paniago de Oliveira.22. EXPEÇAM-SE os competentes 

alvarás de levantamento dos honorários sucumbenciais na proporção 

acima citada.23. No mais, TORNO SEM EFEITO o item 04 da decisão de fl. 

252.24. DETERMINO, ainda, a transferência do valor dos 30% (trinta por 

cento), que deverá ser retido nestes autos, para o processo de cód. 

89783.25. Desde já, o DEFIRO levantamento de 70% (setenta por cento) 

do valor a ser depositado em nome do exequente. 26. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 27 de agosto 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19524 Nr: 245-27.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA COSTA, DAYANNA PAULA DUTRA, GABRIELA 

COSTA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SEBASTIÃO DA SILVA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO DIVINO DE OLIVEIRA - 

OAB:12072-GO, LUZIANO CABRAL DE OLIVEIRA - OAB:16570/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEDINALDO MACENA DE 

MENESES - OAB:18642/GO, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente reformada. Desta forma, dê ciência às partes.

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 575-14.2013.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPAD, EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente reformada. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 

dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33671 Nr: 1206-26.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Batista Guimarães Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPONIA SUDESTE LTDA, RADFER COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA, PAULO EDUARDO FERREIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ene Maia Timo - 

OAB:22017/GO, Luiz Antonio Orsi - OAB:28494, Nilda Maria 

Nascimento Orsi Vieira - OAB:116.295

 Vistos.

1. Diante dos documentos apresentados pela Defensoria Pública às fls. 

176/186, DEFIRO a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor do requerente.

2. Assim sendo, EXPEÇA-SE carta precatória para citação da denunciada 

RADFER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para contestar a ação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. OBSERVE-SE acerca da renúncia feita pelo requerente em relação ao 

advogado anteriormente constituído, devendo as intimações serem feitas à 

Defensoria Pública, que ora representa seus interesses na lide.

 4. CIENTIFIQUE-SE a DPE.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 9 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30935 Nr: 1621-43.2010.811.0020

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ROCHA NOGUEIRA, ISAURA MERETI 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNIELLY VIEIRA FRANCO 

VILELA - OAB:223341/SP, RAFAEL CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:297854/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

anulada (fls. 129/132).

 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize o polo passivo da demanda, apontando e 

qualificando os litisconsortes necessários passivos, sob pena de 

extinção.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32371 Nr: 3047-90.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORISVALDO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24552 Nr: 2040-34.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MENDES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. IRACY MENDES MACHADO promove Ação Previdenciária em desfavor 

do INSS, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Intimado o requerido para manifestar-se sobre tal pedido sob pena de 

concordância tácita, não se pronunciou (fl. 148).

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito.

6. Sem custas e honorários.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14264 Nr: 578-47.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAVID MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO YUTAKA HASHIMOTO - 

OAB:22.629-GO, MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO GONSALEZ - 

OAB:11.225-B/MT, ROGERIO TAKEO HASHIMOTO - OAB:195605/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 155-43.2012.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ GONÇALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7.209/PR, NÚBIA CARLA LUIZ MENDES - OAB:14335-B/MT, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

mantida. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10849 Nr: 796-12.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A

 Vistos.

1. Ante a petição acostada pela parte requerente (fl. 266), informando que 

concorda com o cálculo elaborado pelo INSS às fls. 252/253, razão pela 

qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO que seja solicitado o pagamento 

do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75650 Nr: 3887-90.2016.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA, EURENICE GIMENES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA GIMENES MORALIS - Espólio, 

FRANTHYESCO GIMENES MORALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente da audiência designada para 

o dia 05 de setembro de 2018 às 12h30min (MT) no Centro Judiciário desta 

comarca, bem como para providênciar o depósito dos honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar nos autos o depósito. 

Conciliadora/mediadora credenciada Neyla Cristina D'Souza Cavalcante de 

Souza, dados bancários: Agência: 0512-6, C/C: 9734-9, Banco do Brasil, 

CPF: 592.688.671-68 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26118 Nr: 540-93.2009.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SERAFIM, CARLOS DEL EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALOMÃO DA SILVA AGUIAR (ESPÓLIO), 

CYRIA ALVES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE 

- OAB:21.926 OAB/GO

 Vistos.

1. DEFIRO a juntada do substabelecimento de fl. 344.

2. DETERMINO a regularização da representação da parte exequente nos 

autos, conforme requerido.

3. No mais, quanto ao pedido de prosseguimento do feito, INDEFIRO-O, vez 

que a sentença de fls. 295/296 transitou em julgado, conforme certidão de 

fl. 333, e não há nos autos informação do descumprimento do acordo 

homologado.

 4. Assim, após a atualização do advogado da parte exequente, 

ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, com as baixas de estilo.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22265 Nr: 255-37.2008.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681 MT, THALLES LANGE DE PAULA - OAB:11.922/MT

 Intimação do advogado da parte requerida da decisão abaixo transcrita:

Vistos. 1. INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 2. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação. 3. Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor 

para conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 16 de abril 

de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 188 Nr: 175-88.1999.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, VALDIR ANTÔNIO 

NIEDERMEIER, NOÊMIA PRESSER NIEDERMEIER, NILVA KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59273 Nr: 1919-93.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA SOUZA TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMANO VOLTOLINI - 

OAB:338.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por AOTORY DA 

SILVA SOUZA em face de LÍVIA SOUZA TELLES, requerendo, em síntese, 

a satisfação/adimplemento do quantum debeatur indicado, referente aos 

honorários advocatícios de sucumbência.

2. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a referida sentença 

exeqüenda foi expressa e clara quanto à suspensão da exigibilidade dos 

ônus sucumbenciais impostos a parte sucumbente, senão vejamos:

 “16. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, 

bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da 

causa, conforme §3º do artigo 20 do CPC, observada a norma do art. 98, 

§3º, do CPC.” (grifo nosso)

3. Ora, a parte autora/executada é beneficiária da justiça gratuita, 

conforme decisão de fls. 17/18. Assim sendo, a exigibilidade dos 

honorários de advogado devidos à parte contrária fica suspensa, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC.

 4. Para executar tais créditos, cabe à parte credora, em procedimento de 

impugnação à justiça gratuita, a prova de que houve modificação na 

situação financeira da parte devedora passando esta a ter condições de 

arcar com tal pagamento, sem prejuízo do sustento próprio ou da família..

 5. No caso em tela, portanto, os honorários de sucumbência não são, até 

o momento, exigíveis, na medida em que não desconstituída a presunção 

de pobreza da parte autora.

6. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de execução de sentença 

formulado às fls. 65/66.

 7. INTIME-SE. Após, ARQUIVE-SE com as devidas anotações e baixas no 

relatório.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56975 Nr: 2729-05.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA MOREIRA UREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA 

- OAB:15.724/MT

 DISPOSITIVO23. Pelo exposto, REJEITO à impugnação à execução 

apresentada pelo Município de Ponte Branca/MT, em face de Regina 

Auxiliadora Moreira Urel. 24. Em atenção ao disposto no art. 85, caput, do 

NCPC, ARBITRO os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do 

valor controverso (art. 85, § 3º, I, e; § 7º), os quais deverão ser somados 

ao valor principal, nos termos do § 13 do mencionado artigo.26. Por 

conseguinte, considerando que a parte exequente utilizou em seus 

cálculos o índice IPCA-E e juros moratórios de 0,5% (meio por cento), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às fls. 187/195, 

que deverão ser devidamente atualizados quando da inclusão em 

requisição de pagamento. 27. Não havendo recurso voluntário interposto 

pela parte executada, EXPEÇA-SE a competente Requisição de Pequeno 

Valor RPV ou precatório no valor apresentado pela exequente às 187/195, 

ora homologado, acrescido do valor dos honorários aqui arbitrados. 28. 

Intimem-se.29. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69190 Nr: 379-39.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANA MARA DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na 

denúncia para condenar a ré SANA MARA DAS GRAÇAS, pela prática do 

crime descrito no artigo 140, §3º, do Código Penal. III.I – Da dosimetria da 

pena.18. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe 

a pena para o crime encontrado.a) Circunstâncias judiciais20. A 

culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do 

crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) o réu, pois 

próprias do crime. A personalidade do acusado não deve ser considerada 

em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu, não há 

registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada 

contribuí para eclosão do crime. Assim, sendo todas as circunstâncias 

judiciais favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 

(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias – multas, no valor de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 

do CP).b) Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes21. Não há 

agravantes nem atenuates a serem consideradas. Assim, MANTENHO a 

pena em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias – multas, 

no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 
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fatos (art. 49 do CP).c) Causas de diminuição e aumento 22. Face a 

inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO 

DEFINITIVA a pena em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias – multas, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (art. 49 do CP).III.II PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56586 Nr: 2346-27.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Vistos.1. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT (fls. 121/121-v), em 

face CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA alegando, em 

resumo, a existência de excesso na execução em razão de ter sido 

incluído de forma equivocada ao valor principal a quantia devida a título de 

honorários de sucumbência, bem como inclusão de custas processuais. 2. 

Regularmente intimada a parte exequente manifestou-se às fls. 123/125 

requerendo seja julgado improcedente os pedidos do executado. 3. Vieram 

os autos conclusos.Eis a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.4. 

Compulsando os autos, verifico que assiste parcialmente razão ao 

impugnante.5. Com efeito, os honorários advocatícios muito embora esteja 

incluído na planilha de cálculo de fl. 113/114, este encontra-se 

discriminado e separado do valor principal, razão pela qual, quando da 

expedição do RPV ou precatório, estes serão expedidos separadamente 

em favor da exequente e de seu advogado, respectivamente.6. Quanto à 

inclusão dos valores referentes a custas processuais, não merece 

prosperar, pois, de acordo com as disposições do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/1996 c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001, os Municípios do Estado de 

Mato Grosso são isentos do pagamento de referidas taxas.7. Ante ao 

exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à execução, para 

reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.233,50 (mil duzentos 

e trinta e três reais e cinquenta centavos).8. Havendo sucumbência 

recíproca, distribuo igualmente entre os litigantes a condenação ao 

pagamento d os honorários advocatícios a cargo de cada um dos 

constituintes, no termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.9. 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente à fl. 113-v.10. 

Não havendo recurso voluntário interposto pela parte executada, 

EXPEÇA-SE a competente Requisição de Pequeno Valor RPV ou precatório 

no valor apresentado pela exequente à 113-v, ora homologado. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

30 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 690-64.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINI ROSA, ADALGIZA 

MACORIN ROSA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FLORES 

TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO 

- OAB:161.560/SP

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11228 Nr: 1150-37.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANI MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro de Moraes 

Siqueira - OAB:

 13. Ante o exposto, TORNO SEM EFEITO a sentença de fl. 936/936-v,.. 

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito. 14. Sem custas, uma vez 

que as partes são beneficiarias da justiça gratuita.15. Cientifique-se o 

MPE.16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-30.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE ALMEIDA DELMOND (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria na qualidade de advogada da Executada, intimada 

nos termos do r. despacho ID. 14226711 e cálculo(ID. 14868306, 

14868313).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 4899-42.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ALVES MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:OAB/MT 15616, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16369, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MT 

16540

 DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Considerando o teor da certidão de ref. 29, na qual informa que a carta 

precatória não foi distribuída, assim, REDESIGNO a presente oralidade 

para 10/10/2018 às 14h00 (Horário de MT). INTIMEM-SE os ausentes.

2) Sem prejuízo, ADITE-SE a carta precatória expedida à Comarca de 

Rondonópolis/MT, com a finalidade de proceder a citação, intimação da 

oralidade redesignada e o interrogatório do(a) indiciado(a).

3) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL 12/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

JUIZ LEIGO NA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT

* O Edital n° 12/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50688 Nr: 5099-95.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtidora Santa Cruz Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83711 Nr: 5003-12.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40183 Nr: 5907-71.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40082 Nr: 5433-03.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85670 Nr: 6008-69.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118303 Nr: 6821-57.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84134 Nr: 5282-95.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40982 Nr: 5193-14.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARSINO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84694 Nr: 5633-68.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR ANTONIO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85039 Nr: 5782-64.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENTINO BISPO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41900 Nr: 4337-50.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO POLLASTRINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38777 Nr: 6296-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40595 Nr: 5326-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84056 Nr: 5245-68.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 5279-14.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALITO'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83759 Nr: 5046-46.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 
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17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118517 Nr: 7035-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118372 Nr: 6890-89.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FRANCISCO DIAS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85580 Nr: 5964-50.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 5990-87.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85429 Nr: 5902-10.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 4346-12.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO FERREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83721 Nr: 482-87.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA ITORORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52313 Nr: 3063-46.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 
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presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84908 Nr: 5750-59.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 6023-38.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84873 Nr: 5716-84.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEILA CONCEIÇÃO DE CAMPOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 6236-83.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ZANUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 5236-48.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42098 Nr: 4491-68.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA AMIZADE DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 5733-23.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMEÃO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118385 Nr: 6903-88.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALESCA DE MELO JOLANDO, BRUNO J. 

DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41753 Nr: 4275-10.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANISE MARIA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAUJO DE 

CARVALHO - OAB:12.842-MT

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83770 Nr: 5048-16.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COM. DE MÓVEIS UMUTINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41772 Nr: 4294-16.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMARA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84741 Nr: 5675-20.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARVALHO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84486 Nr: 5541-90.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ PEREIRA E JOSE TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 5012-71.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118264 Nr: 6782-60.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA GONÇALVES SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42236 Nr: 4817-28.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118455 Nr: 6973-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRI IND E COMERCIO DE SUPRIMENTOS 

MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38864 Nr: 5108-28.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DIAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41346 Nr: 4073-33.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83982 Nr: 5192-87.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES PAULO SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118369 Nr: 6887-37.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJUTI MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83883 Nr: 5125-25.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES CLARO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118431 Nr: 6949-77.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85421 Nr: 5894-33.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118411 Nr: 6929-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE ZERBINATO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83669 Nr: 4972-89.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALBINE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85482 Nr: 5923-83.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANATTA REGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50980 Nr: 5296-50.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40624 Nr: 5035-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85098 Nr: 5813-84.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84864 Nr: 5707-25.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDON SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118362 Nr: 6880-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM GEOLOGIA, GEOTECNIA E ENGENHARIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS BRANDÃO VARGAS - 

OAB:174.249/MG

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84011 Nr: 5221-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38814 Nr: 6061-89.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 5774-87.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.S.SOUZA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 39821 Nr: 1854-13.2009.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CESAR DOS SANTOS, MARIA DA 

CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR AS PARTES DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 23899 Nr: 603-62.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS, MARIA 

CONCEIÇÃO GOMES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 Vistos.

 Proceda-se com o correto cadastramento do advogado constituído pelo 

exequente às fls. 67 e 75.

APÓS, intime-se o exequente para manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 80/102.

Certifique a Secretaria sobre o cumprimento da decisão de fls. 66v.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117523 Nr: 6311-44.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos, etc.

 Ante a natureza dos pontos controvertidos, necessária a dilação 

probatória, não sendo caso de julgamento antecipado da lide, de modo que 

defiro, ante a sua imprescindibilidade para o julgamento da lide, a prova 

médica pericial, a qual é necessária ao deslinde da demanda.

 Assim, diante da necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, antiga Rua Cuiabá, atual Avenida 

Elidia Carneiro, nº 921, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

 DESIGNO o dia 09 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização da 

perícia médica, no endereço supra, em que a parte autora deverá 

comparecer no dia e hora no endereço mencionado, sob pena de 

preclusão.

 Arbitro o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que deverão ser 

custeadas pela Requerida.

INTIME-SE a Seguradora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes aos honorários 

pericias. Realizado o depósito, a parte requerida também poderá indicar 

assistente técnico.

Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos quesitos já 

elaborados pela parte autora (fls.10) e pela requerida (fls.64), 

apresentando laudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Na perícia deverá constar se há invalidez, permanente ou temporária; bem 

como o grau de incapacidade com a indicação da porcentagem de 

redução da incapacidade, se houver.

Com o laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, sucessivamente.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias;

Com a realização da perícia e manifestação das partes, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126298 Nr: 4350-34.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130238 Nr: 6662-80.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TERTULIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 28/07/2017 (fls. 15). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os 

autos. Em caso de Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). 

APÓS o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos 

vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, 

§ 3º, do CPC. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a 

intimação da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128788 Nr: 5840-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Diante do pedido feito em audiência pelo patrono da parte 

autora, REDESIGNO o presente ato para o dia 17 de outubro do ano de 

2018 às 16h00min. O advogado se compromete em trazer a parte autora, 

bem como as testemunhas, independentemente de intimação. INTIME-SE a 

Autarquia requerida. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135023 Nr: 1575-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA, LOURIVAL 

FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR MEIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9.749-b, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5011 Nr: 1283-91.1999.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial de 292/296 

dos autos principais (Código 5011), 369/373 dos autos de Embargos à 

Execução (Código 5768), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante deste decisum. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Pelo exame do acordo entabulado, constato que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, pelo que determino a 

imediata certificação do trânsito em julgado.Existindo, por força dos 

processos nº 1283-91.1999.811.0008 (Código: 5011) e nº 

367-23.2000.811.0008 (Código 5768), qualquer constrição sobre bens 

móveis, imóveis ou semoventes, de propriedade da AGROPECUÁRIA 

CRUZ LTDA., DETERMINO sua imediata desconstituição.Com efeito, 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres para que 

proceda com a baixa da penhora de fls. 52 (cód. 5011).As custas 

remanescentes ficarão a cargo do executado, e os honorários 

advocatícios permanecem conforme pactuado no acordo.Junte-se cópia 

da presente sentença em ambos os processos.Cumpridas as 

determinações e recolhidas eventuais custas remanescentes, remeta-se 

ambos os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141990 Nr: 6127-20.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ONOFRE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIA HELENA DE JESUS, ELI ONOFRE DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

a emenda da inicial, substituindo a sócia administradora para constar no 

polo ativo a empresa pessoa jurídica; bem como, no mesmo prazo, 

comprove a impossibilidade de recolhimento das custas processuais por 

meio de documentos idôneos, tais como balancetes ou declarações de 

imposto de renda, ou se preferir e no mesmo prazo, efetue o recolhimento 

do valor das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (art. 321 do CPC). Deverá ainda o advogado assinar a petição de fls. 

34, uma vez que assinada por pessoa sem procuração nos autos.Após a 

manifestação ou o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135326 Nr: 1758-80.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/S, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:57313

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52515 Nr: 3267-90.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE SOARES DE FARIAS, INTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial em 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 4544-39.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a TADEU DELLA JUSTINA, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devido a partir da data do indeferimento 

administrativo em 05/07/2012(fl. 41); até a efetiva implantação da 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da presente 

sentença (29/08/2018), por ser a data em que o autor teve o inequívoco 

conhecimento de sua invalidez para o trabalho rurícola, quando então 

cessará o benefício de auxílio-doença, com juros e correção monetária 

com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Das verbas em atraso - 

No que tange à correção monetária e os juros legais, os índices e 

percentuais, deverão obedecer às disposições contidas no artigo 1º F, da 

Lei 9.494/97, bem como, no item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010, sendo certo 

que a correção monetária deverá incidir sobre o débito previdenciário a 

partir do vencimento de cada prestação, enquanto os juros de mora serão 

contados a partir da citação, para as parcelas vencidas anteriormente a 

ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores..Deixo de 

determinar a remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os 

débitos vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do 

art. 496, § 3º, do CPC. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. 

Desnecessária a intimação da Autarquia requerida.Registre-se. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128421 Nr: 5605-27.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELINA NOVATO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 10/08/2017 (pág. 24). CONCEDO a tutela provisória 

de urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. 

Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes 

devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124222 Nr: 3338-82.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMEIR TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CEMEIR 

TEIXEIRA DA SILVA FERREIRA, para condenar o INSS a conceder o 

benefício do salário-maternidade, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, 

correspondente ao período de 120 dias, com correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela e juros a partir da data do requerimento 

administrativo ocorrido em 30/03/2017 (fl.27).As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos. Em caso de Recurso de Apelação, INTIME-SE a 
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parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129913 Nr: 6480-94.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Diante do pedido feito em audiência pelo patrono da parte 

autora, Defiro o pedido de juntada de documentos. REDESIGNO o presente 

ato para o dia 27 de setembro do ano de 2018 às 17h00min. A advogada 

se compromete em trazer a parte autora, bem como as testemunhas, 

independentemente de intimação. INTIME-SE a Autarquia requerida. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5768 Nr: 367-23.2000.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial de 292/296 

dos autos principais (Código 5011), 369/373 dos autos de Embargos à 

Execução (Código 5768), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante deste decisum. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Pelo exame do acordo entabulado, constato que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, pelo que determino a 

imediata certificação do trânsito em julgado.Existindo, por força dos 

processos nº 1283-91.1999.811.0008 (Código: 5011) e nº 

367-23.2000.811.0008 (Código 5768), qualquer constrição sobre bens 

móveis, imóveis ou semoventes, de propriedade da AGROPECUÁRIA 

CRUZ LTDA., DETERMINO sua imediata desconstituição.Com efeito, 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres para que 

proceda com a baixa da penhora de fls. 52 (cód. 5011).As custas 

remanescentes ficarão a cargo do executado, e os honorários 

advocatícios permanecem conforme pactuado no acordo.Junte-se cópia 

da presente sentença em ambos os processos.Cumpridas as 

determinações e recolhidas eventuais custas remanescentes, remeta-se 

ambos os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142006 Nr: 6135-94.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO ISIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O instituto da tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, 

se porventura a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie 

de auxílio, não poderá reaver o valor pago.Não obstante, caso 

preenchidos os requisitos e constatado efetivamente os pressupostos 

que autorizam a concessão deste benefício em sede de tutela antecipada, 

há a possibilidade da concessão após a realização da perícia e citação do 

réu.Nesse sentido é a Jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE AUXILÍO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. APRECIAÇÃO APÓS CITAÇÃO E 

RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 273, § 4º, DO CPC. 

PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode apreciar o pedido de tutela 

antecipada após a contestação, consoante se extrai da leitura do art. 273, 

§ 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária a manifestação da parte ré 

para desatar dúvidas na formação do convencimento do Juiz acerca do 

pleito formulado. (AI 0335482015/MA, Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, 4ª 

Câmara Cível, de 03/11/2015).No entanto, entendo que, para corroborar os 

fatos trazidos pela parte autora, faz-se necessário a produção de prova 

pericial. Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54513 Nr: 718-73.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Primeiramente, verifica-se que a parte autora pleiteia em 

processos distintos (apenso), aposentadoria por idade e aposentadoria 

por invalidez. Ocorre que não é possível a cumulação dos benefícios, 

sendo que a concessão de um, torna o outro pedido (processo) 

prejudicado.Nesta toada, considerando que o presente processo foi 

proposto anteriormente, entendo que a autora tem interesse no deslinde 

deste, digamos assim, como pedido principal, em prejuízo ao apenso, 

pedido subsidiário, que foi proposto posteriormente.Sendo assim, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no 

Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do 

Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 25 

de setembro de 2018, às 15h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 6040-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARESTIDES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .O instituto da tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, 

se porventura a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie 

de auxílio, não poderá reaver o valor pago.Não obstante, caso 

preenchidos os requisitos e constatado efetivamente os pressupostos 

que autorizam a concessão deste benefício em sede de tutela antecipada, 
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há a possibilidade da concessão após a realização da perícia e citação do 

réu.Nesse sentido é a Jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE AUXILÍO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. APRECIAÇÃO APÓS CITAÇÃO E 

RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 273, § 4º, DO CPC. 

PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode apreciar o pedido de tutela 

antecipada após a contestação, consoante se extrai da leitura do art. 273, 

§ 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária a manifestação da parte ré 

para desatar dúvidas na formação do convencimento do Juiz acerca do 

pleito formulado. (AI 0335482015/MA, Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, 4ª 

Câmara Cível, de 03/11/2015).No entanto, entendo que, para corroborar os 

fatos trazidos pela parte autora, faz-se necessário a produção de prova 

pericial. Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141622 Nr: 5941-94.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).In casu, 

embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos elementos de 

cognição, como atestados e laudos médicos, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na peça inicial, não possuindo o 

condão de embasar o benefício previdenciário pretendido.O instituto da 

tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de Processo Civil, 

prevê que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, se porventura 

a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie de auxílio, não 

poderá reaver o valor pago.Não obstante, caso preenchidos os requisitos 

e constatado efetivamente os pressupostos que autorizam a concessão 

deste benefício em sede de tutela antecipada, há a possibilidade da 

concessão após a realização da perícia e citação do réu.No entanto, 

entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, faz-se 

necessário a produção de prova pericial. Posto isso, ausentes os 

pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de antecipação da tutela

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142005 Nr: 6134-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107506 Nr: 240-26.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.REDESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min, 

para realização da perícia médica, no endereço supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139122 Nr: 3973-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante, caso preenchidos os requisitos e constatado efetivamente 

os pressupostos que autorizam a concessão deste benefício em sede de 

tutela antecipada, há a possibilidade da concessão após a realização da 

perícia e citação do réu.Nesse sentido é a Jurisprudência:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. APRECIAÇÃO 

APÓS CITAÇÃO E RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 273, § 4º, 

DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode apreciar o pedido de 

tutela antecipada após a contestação, consoante se extrai da leitura do 

art. 273, § 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária a manifestação da 

parte ré para desatar dúvidas na formação do convencimento do Juiz 

acerca do pleito formulado. (AI 0335482015/MA, Rel. Luiz Gonzaga 

Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, de 03/11/2015).No entanto, entendo que, 

para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, faz-se necessário a 

produção de prova pericial. Posto isso, ausentes os pressupostos 

autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido 

de antecipação da tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47942 Nr: 4102-15.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JACINTO FERREIRA E SÁ, MARIA 

DE LOURDES CARVALHO FERREIRA E SÁ, FAZENDA SANTA VERONICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MT 16.890B, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:MT 10.464, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - 

OAB:3640/MT
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no prazo 

de em 05 (cinco) dias, realizar o depósito judicial do valor, o qual se dará 

na Conta Única – Lei Estadual 7.604/01, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a produção da prova pretendida (RT 637/123; JTJ 179/120) e 

suas consequências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83286 Nr: 165-89.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para apresentação de 

contestação.

Analisando os processos em apenso, constata-se que os pedidos da 

parte autora são inconciliáveis, dada a vedação de cumulação dos 

benefícios de aposentadoria rural com aposentadoria por invalidez.

Conforme o disposto no artigo 124, inciso II, da Lei 8.213/1991, é vedado o 

recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria.

Desta forma, considerando que o processo em apenso foi proposto 

anteriormente, determino a suspensão do presente até o deslinde daquele 

ou posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139458 Nr: 4197-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47942 Nr: 4102-15.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JACINTO FERREIRA E SÁ, MARIA 

DE LOURDES CARVALHO FERREIRA E SÁ, FAZENDA SANTA VERONICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MT 16.890B, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:MT 10.464, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - 

OAB:3640/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no prazo 

de em 05 (cinco) dias, realizar o depósito judicial do valor, o qual se dará 

na Conta Única – Lei Estadual 7.604/01, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a produção da prova pretendida (RT 637/123; JTJ 179/120) e 

suas consequências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118353 Nr: 6871-83.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON TRISTÃO DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84147 Nr: 5295-94.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINDO CAMPOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40547 Nr: 5264-16.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINO PEREIRA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40750 Nr: 5675-59.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 5353-39.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 6759-17.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85097 Nr: 5812-02.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85259 Nr: 5843-22.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85282 Nr: 5861-43.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Ferreira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 6858-84.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA CONSTRUÇAO E ADMINISTRAÇAO DE 

PEDAGIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84396 Nr: 698-48.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINELSON RIBEIRO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85034 Nr: 5777-42.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO JACINTHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118426 Nr: 6944-55.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85662 Nr: 6004-32.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Muniz Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84392 Nr: 5478-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJUTI MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36292 Nr: 2661-67.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACELMA DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimação das partes, para tomarem conhecimento do agendamento da 

perícia designada para o dia 14/09/2018, às 14h45min., na Av. Eliadia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT., referente ao presente 

feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 3978-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CESARIO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Na mesma oportunidade, deverá a parte autora 

carrear aos autos documentos essenciais à análise do pedido liminar, tais 

como, cópia do suposto processo de Busca e Apreensão noticiado na 

inicial e da respectiva sentença.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40786 Nr: 5714-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NATALINO NOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119104 Nr: 7133-33.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118496 Nr: 7014-72.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DE PAULA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118409 Nr: 6927-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLI ELIAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 6873-53.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50761 Nr: 5146-69.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TROPICAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118291 Nr: 6809-43.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DOS SANTOS PIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118326 Nr: 6844-03.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118446 Nr: 6964-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOM RODRIGO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41327 Nr: 4054-27.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84468 Nr: 5526-24.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PASTORAL DA IGREJA ADVENTISTA S. 

DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 5015-94.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMOND ROSA & SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118260 Nr: 6778-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85052 Nr: 5795-63.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118408 Nr: 6926-34.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA GENTIL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118439 Nr: 6957-54.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES RIBEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50685 Nr: 5096-43.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE PROFISSIONAIS DA EDUC. DE 

BARRA DO BUGRES - COOPERBUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 
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Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118336 Nr: 6854-47.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LEONCIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39292 Nr: 5090-07.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BERNARDINO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 

3493, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118429 Nr: 6947-10.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118316 Nr: 6834-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE JESUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, LUIS 

ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504/O, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84713 Nr: 5647-52.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SANTANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41342 Nr: 4069-93.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORATO CORREIA TIGRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118332 Nr: 6850-10.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118466 Nr: 6984-37.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PELACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118312 Nr: 6830-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEDRA SORAYA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83858 Nr: 5110-56.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41381 Nr: 4085-47.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO APRIGIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41592 Nr: 4211-97.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE SOUZA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118234 Nr: 6752-25.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MANOEL VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118447 Nr: 6965-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENI OLIVEIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 6931-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALBINE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 
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Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118368 Nr: 6886-52.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ITORORÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118242 Nr: 6760-02.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 6836-26.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA COLDEBELLA FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38866 Nr: 5109-13.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Mariano de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 

3493, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118292 Nr: 6810-28.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGLE RODSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118288 Nr: 6806-88.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41559 Nr: 4160-86.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 5687-34.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48122 Nr: 4281-46.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Roberto Silva E Taques - 

OAB:MT. 17.504, MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118379 Nr: 6897-81.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS SÃO JUDAS TADEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118308 Nr: 6826-79.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118396 Nr: 6914-20.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DA SILVA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85090 Nr: 5806-92.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118509 Nr: 7027-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84611 Nr: 5616-32.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO GONÇALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 
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REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118267 Nr: 6785-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES PAULO SOARES PIONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 5961-95.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84597 Nr: 5603-33.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO ROSENO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41893 Nr: 4330-58.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118325 Nr: 6843-18.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO DE OLIVEIRA & COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118486 Nr: 7004-28.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZEFERINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 5770-89.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.CARDOSO PRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 
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presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118373 Nr: 6891-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R. CANDIDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118314 Nr: 6832-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118352 Nr: 6870-98.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.PLACHIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118417 Nr: 6935-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, LUIS 

ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504/O, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39226 Nr: 4985-30.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE ZERBINATO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 

3493, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118322 Nr: 6840-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARDOSO CALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 5258-09.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCK- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 6801-66.2016.811.0008
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOSBARRA IND. E COM. DE FOSFATO 

ORGANIGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42265 Nr: 4628-50.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJUTI MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 6769-61.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antunes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50805 Nr: 5182-14.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES PAULO SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118238 Nr: 6756-62.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO PATRICIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118504 Nr: 7022-49.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA GUIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118381 Nr: 6899-51.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA FERREIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118456 Nr: 6974-90.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 
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FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85597 Nr: 5981-86.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83666 Nr: 4969-37.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANER LOURENÇO NÉSPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38807 Nr: 6057-52.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41748 Nr: 4270-85.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMEÃO COELHO E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118347 Nr: 6865-76.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 5517-04.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACIL VICENTE GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118434 Nr: 6952-32.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO RODRIGUES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 
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Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118341 Nr: 6859-69.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtidora Santa Cruz Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 5165-75.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA SERRALHERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 6894-29.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 4968-52.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 5710-19.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118338 Nr: 6856-17.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOCANTINS - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontram-se no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face MUTIRÃO FISCAL ( 

Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC ), designada para o data de 01 à 

17 de Agosto de 2018.

CERTIFICO ainda que, a parte Requerente, NÃO SE MANIFESTOU até a 

presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. Nada 

Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129803 Nr: 6423-76.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126729 Nr: 4576-39.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GONÇALVES QUEIROZ SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121827 Nr: 1900-21.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I – Defiro o pedido de alhures, e levando-se em 

consideração a parte autora manifesta-se pela desistência da ação, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que 

incabíveis a espécie. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. P.I. Cumpra-se. Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 1612-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:20466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50316 Nr: 1582-48.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOEL MAFEI DA COSTA, VALDIR 

ABRAÃO COTRIN, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 726-74.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120684 Nr: 1241-12.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110254 Nr: 1866-80.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH ANUNCIAÇAO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 2090-62.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, JAQUELINE UMENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125966 Nr: 4168-48.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126726 Nr: 4573-84.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... I- Defiro o pedido alhures. II - Apresentadas as alegações 

finais nesta data, tornem-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139196 Nr: 4027-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE MARIA DA CONCEIÇÃO BENÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35377 Nr: 6317-32.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189, MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10055, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos;

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o objeto material pelo 

qual as partes litigam insere-se no rol dos quais é possível uma 

composição.

Desse modo, considerando que a nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Intimem-se as partes, e inclusive o terceiro interessado, para que 

compareça a solenidade aprazada.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47147 Nr: 3313-16.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35 Nr: 77-62.1987.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDINA MARIA DE JESUS FILHA, WILTON 

RIBEIRO RANGEL, JOSE MARIA RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:MT.2269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido formulado às fls. 182/182-v°, atenda-se na forma 

requerida.

 Após, nada sendo requerido pelas partes, e, levando-se em 

consideração que a r. sentença de fls. 177 transitou em julgado (fls. 179), 

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91041 Nr: 1266-30.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. BEUTINGER COMÉRCIO LTDA, EDISON 

BEUTINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da ordem derradeira, intimo a parte exequente a fim de que faça 

juntar aos autos comprovante de depósito de diligência para o 

cumprimento do mandado de citação, nos termos requeridos e deferidos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139733 Nr: 4396-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS BRASIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Evangelista da Silva - 

OAB:OAB/MT 20.590

 Autos: 4396-86.2018.811.0008 - Código: 139733.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de setembro 

de 2018, às 13 horas.

III – Intimem-se a vítima, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139786 Nr: 4423-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI JOSE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS A. MENDES - OAB:
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 Autos: 4423-69.2018.811.0008 - Código: 139786.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de setembro 

de 2018, às 13h45.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 22480 Nr: 2729-22.2005.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VALERIA SANCHES PEREZ, ALÁRICO 

JUSTINO CIDADE NETO, MARIA AMÉLIA LOPES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR DA CRUZ BARROS - 

OAB:3.660-AM, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:6528-MT, 

RAIMUNDO RADILHO CORREA - OAB:3723/AM, RUY BARBOSA 

MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A, SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Autos: 2729-22.2005.811.0008 – Código: 22480

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante do trânsito em julgado do v. Acórdão determina-se as seguintes 

providências:

I. Extraia-se a guia de execução definitiva;

II. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

III. Comuniquem-se ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

IV. Oficiem-se ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

V. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

VI. Após, arquivem-se estes autos.

VII. Oficie-se a respectiva instituição pública para que tome as 

providências cabíveis sobre a perda do cargo do(a) servidor(a) 

público(a).

CUMPRA-SE SERVINDO ESTA COMO MANDADO/NOTIFICAÇÃO E OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 30 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139786 Nr: 4423-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI JOSE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS A. MENDES - OAB:

 Autos: 4423-69.2018.811.0008 - Código: 139786.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de setembro 

de 2018, às 13h45.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139783 Nr: 4421-02.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HERMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE PEREIRA 

BUENO - OAB:OAB/PR 58.637, ROGÉRIO NOGUEIRA - OAB:OAB/PR 

65.118, ROSANE NOGUEIRA - OAB:OAB/PR 65.118, THYRSA MARIS DA 

CRUZ ROCHA PIACENTINI - OAB:OAB/PR 40.857

 Autos: 4421-02.2018.811.0008 - Código: 139783.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de setembro 

de 2018, às 13h15.

III – Intimem-se a vítima, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139733 Nr: 4396-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS BRASIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Evangelista da Silva - 

OAB:OAB/MT 20.590

 Autos: 4396-86.2018.811.0008 - Código: 139733.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de setembro 

de 2018, às 13 horas.

III – Intimem-se a vítima, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15070102. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar as declarações originais, ponto de referência e telefone em 

caso de endereço sem número e comprovante de endereço no nome 

próprio ou comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato com a 

aludida pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O 
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processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15070404. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELITA SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de agosto de 2018. Senhor(a) ANGELICA 

SANTOS DO NASCIMENTO, Rua Teofilo Barbalho de Oliveira, 3, Nova 

Olimpia/Mato Grosso, CEP: 78000-000. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/09/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000506-25.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.321,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELITA SANTOS DO 

NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - MT0021129A Parte Ré: ATIVOS SA CIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITO FINANCEIRO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LAERCIO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15072051. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15072696. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NELI ARSELIA SCHMITT GREGOLIN (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de agosto de 2018. Senhor(a) NELI 

ARSELIA SCHMITT GREGOLIN, Rua Liberalino Cassetari, n. 130, Jardim 

Terra Nova, Barra do Bugres/MT, CEP: 78.390-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 17/09/2018 Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000579-94.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 23.598,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELI ARSELIA SCHMITT GREGOLIN 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

MT0013631A Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-90.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ANTONIO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento 14826155 ” Ante ao exposto, indefiro a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. “. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 
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GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de agosto de 2018. Senhor(a) 

CRISTIANO ANTONIO SILVA DOS SANTOS, Rua Jose Salgueiro, 540, Ouro 

Verde, Nova Olimpia/Mato Grosso, CEP: 78.370-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 17/09/2018 Hora: 16:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000515-84.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.166,25; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANO ANTONIO SILVA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - MT0021129A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de agosto de 2018. Senhor(a) 

CRISTIANO ANTONIO SILVA DOS SANTOS, Rua Jose Salgueiro, 540, Ouro 

Verde, Nova Olimpia/Mato Grosso, CEP: 78.370-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 17/09/2018 Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000517-54.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.194,66; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANO ANTONIO SILVA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - MT0021129A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15079116. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa e 

atualizado até os últimos três meses, bem como apresentar procuração 

judicial por instrumento público no caso de parte Reclamante iletrada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

RENATA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento 15051472 “ Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. “. O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIOMAR SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15080054. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JESSICA DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de agosto de 2018. Senhor(a) JÉSSICA 

DE SOUZA FERNANDES, Rua Pau Brasil, nº 781, Bairro Alvorecer, Barra 

do Bugres - MT, CEP 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/09/2018 

Hora: 16:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000593-78.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSICA DE SOUZA FERNANDES 

Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT0015634 Parte Ré: TELEFÔNICA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 
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sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença ID do documento “Ante ao exposto, indefiro a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publicação no 

Sistema PJE. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santna -Gestora Judiciária substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-35.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GOMES CHAVES BOBATO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes da 

sentença ID do documento 14904596 ” Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

JOÃO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA e LARISSA GOMES CHAVES 

BOBATO em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A, e condeno a 

reclamada ao pagamento R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

compensação pelos danos morais experimentados pelos reclamantes, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

conforme norma do art. 402 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 

1º, do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, data prevista para o voo 

(16.02.2018), nos termos do enunciado da Súmula 54 do STJ. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, e, em não havendo voluntário das partes, 

certifique-se e intime-se os reclamantes para manifestarem-se no prazo 

de 10 (dez) dias. Em não havendo manifestação, arquivem-se mediante 

baixas e cautelas de praxe. Publicação no PJE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes da 

sentença ID do documento 14819104 ”Ante ao exposto, indefiro a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. . . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes da 

sentença ID do documento 14820653 “ Ante ao exposto, indefiro a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. . . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRON OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que eu, Fernanda Isabel Casagrande, Oficial de Justiça desta 

Comarca, em cumprimento ao mandado expedido por determinação do MM. 

Juiz de Direito da Primeira Vara de Campo Novo do Parecis-MT, diligenciei 

até a Av. Minas Gerais, n. 2522, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta 

cidade, e lá estando DEIXEI DE APREENDER o bem indicado no mandado 

por não o ter localizado, sendo que a Sra. Evelin, que ali reside há mais de 

2 anos, afirmou que ele era o antigo morador e mudou-se dali para local 

incerto. CERTIFICO ainda que procedi a várias diligências nesta cidade, 

mas não localizei o referido bem. Dessa feita, não havendo mais 

informações, devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando 

que o referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000439-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE TIMM TORQUATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1 0 0 0 4 3 9 - 3 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 5 0 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCIENE TIMM 

TORQUATO Vistos, etc. 1. Trata-se Ação de Busca e Apreensão. 2. 

Anteriormente a citação do requerido, a autora manifestou desistência da 

presente demanda. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito 

ao artigo 485, §4º do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o 

momento, o que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do 

exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação proposto pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

5. Em consequência, DEFIRO eventual desbloqueio do veículo referente à 

presente ação junto ao DETRAN/MT, bem com determino o recolhimento do 
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mandado de busca e apreensão. 6. Custas pelo requerente. 7. P. I.C. 8. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. Campo Novo do Parecis/MT, 13 

de agosto de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 2932-03.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH TRANSPORTES E TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73697 Nr: 1354-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES, SILVIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, Saionara Mari 

- OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97014 Nr: 658-61.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de alimentos c/c regulamentação de visita promovida 

pela parte autora em face da parte requerida, ambas devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe.

Realizada audiência de conciliação, as partes formularam acordo, 

oportunidade em que o representante do Ministério Público pugnou pela 

homologação da composição amigável realizada entre as partes (fl. 28).

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto aos alimentos, guarda e direito de 

visitas da menor HELENA MARIA SOUZA COSTA, mantendo e 

resguardado o melhor interesse da criança.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre Elber Costa Cardoso e 

Talita Virginia de Souza da Silva no tocante aos alimentos, guarda e direito 

de visitas da menor HELENA MARIA SOUZA COSTA na forma e condições 

pactuadas no termo de f. 28, para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, ARQUIVEM-SE estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

P.R.I

CUMPRA-SE com urgência providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97488 Nr: 913-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE LONDRINA/PR, MASSA FALIDA DA 

TEIXEIRA JUNIOR COMÉRCIO DE CEREAIS E MANUFATURADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BOMBONATTO 

- OAB:PR/24.369, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97488

DECISÃO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor para que se manifeste acerca das propostas 

juntadas às fls. retro.

2. Ausente a manifestação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34669 Nr: 1458-70.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO ROQUE MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título executivo com 

pedido liminar de sustação de protesto ajuizada por Pedro Roque Martelli 

em face de Petrobrás Distribuidora S.A.

Após certo trâmite processual as partes firmaram acordo, pactuando pela 

homologação do mesmo (fls. 175/177).

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se.

Custas e honorários conforme pactuado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as 

baixas e anotações estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76344 Nr: 2991-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON RAMOS DA SILVA, EZIMAR 

ROBERTO DO NASCIMENTO, PLINIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 203, DETERMINO que seja expedida carta 

precatória para oitiva das testemunhas.

ACOLHO manifestação ministerial de fl. 204, no que tange o art. 222 do 

CPP:

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida 

pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta 

precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2o Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo 

tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.

Abro vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, sucessivamente, 

por 10 (dez) dias, para apresentação das alegações finais.

 Após, conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 1298-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO, JOSE 

RIBAMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, etc.

1. Oficie-se ao juízo deprecante solicitando esclarecimento acerca da 

condição de suspensão da pena do acusado José Ribamar referente à 

quantidade de tijolos a ser entregue, uma vez que a proposta do parquet 

indica 5.000 (cinco mil) tijolos, enquanto a decisão judicial determina 500 

(quinhentos) tijolos.

2. Oportunamente, considerando a não intimação do acusado Vanderlei 

para comparecimento ao interrogatório, redesigno o ato para o dia 15 de 

outubro de 2018, às 15h00min.

3. Intime-se.

4. Ciência ao MP.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3184 Nr: 719-49.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Analisando os autos, verifico que a ação tramita por longo período de 

tempo, sem obter êxito na localização de patrimônio do devedor.

2. Dessa forma, considerando que comprovando o esgotamento dos 

meios disponíveis ao exequente para obter informações sobre bens do 

executado, bem como que a medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução, 

DETERMINO o acesso ao INFOJUD (DIPJ, DIRPF, DITR, DOI dos últimos 05 

anos) e RENAJUD a fim buscar por bens penhoráveis no patrimônio do 

devedor.

3. Considerando os documentos que vão ser anexados, o feito deverá 

tramitar em segredo de justiça uma vez que a obtenção de cópias de 

transações imobiliárias é providência de caráter restrito, pois constitui 

quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o 

artigo 5º, X, da CF.

4. Se positiva, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito.

1. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), INTIME-SE o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, adotando medidas cabíveis e eficazes à 

satisfação do crédito, em especial, indicando bens existentes e 

penhoráveis e sua localização, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 1298-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO, JOSE 

RIBAMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Código nº 98381

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

desta como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 06/08/2018 às 16:30hrs, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77573 Nr: 3722-84.2015.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BBA S.A SUCESSORA DO 

BANCO BBA CREDITANSTALT S.A, CNH LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BERTOGLIO - OAB:, 

HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES 

ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, RAFAEL MACHADO ALVES - OAB:35.347/PR, SADI 

BONATTO - OAB:10011

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$2.073,44 ( dois mil, trinta e seis reias e quarenta e quatro centavos), 

sendo R$ 1.036,72 (um mil, trinta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos) referente a taxa e R$ 1.036,72 ( um mil, trinta e seis reais e 

setenta e dois centavos) referente a taxa, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 494. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90631 Nr: 2204-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Como se vê, o E. TJMT manteve a decisão de f. 110-111 que foi objeto de 

irresignação pela Defesa, consoante r. Acórdão aportado às f. 168-209.

Expedido o cálculo de pena às f. 164, as partes foram intimadas, mas não 

há informação de eventual objeção, nem tampouco certidão comprobatória 

de eventual inércia.

Assim, certifique-se acerca de eventual impugnação do cálculo de f. 164 

pelas partes e, em caso negativo, tornem os autos conclusos para 

homologação judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92961 Nr: 3558-51.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON VALENTIN ZAMPIROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (f. 44), HOMOLOGO o cálculo de 

pena expedido às f. 41.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Considerando que o retrocitado cálculo aponta o término da pena para a 

data de 18/07/2018, que obviamente já se passou, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Sem prejuízo, certifique-se eventual descumprimento das condições de 

regime.

Com a manifestação ou decorrido o prazo legal, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para análise.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79989 Nr: 786-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

De início, constata-se que houve a fixação de tarja identificativa de 

processo que envolve réu preso por outro feito (CNGC, art. 347, II).

 Todavia, considerando que, em tese, o reeducando está se apresentando 

mensalmente perante este Juízo conforme condições impostas em seu 

regime (f. 182), determino seja certificado acerca de eventual prisão de 

Diego da Silva Oliveira, consignando o número do processo em que vigora 

o decreto constritivo.

Em caso de inexistir o especulado decreto de prisão, retire-se a tarja nos 

termos preconizados pela CNGC-TJMT.

Por outro lado, a despeito da certidão de f. 188 apontar para a 

concordância tácita das partes em relação ao cálculo de pena (f. 183), 

não foi possível verificar o comprovante de carga dos autos ao Ministério 

Público.

Portanto, sem prejuízo do quanto determinado supra, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para intimação acerca do cálculo de f. 183 

para, querendo, impugná-lo no prazo legal, sob pena de concordância 

tácita.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 1829-53.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO DE BRITO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperando Hildebrando de Brito Silva.

Restou prejudicada a designação de audiência admonitória para fixação e 

admoestação das condições do regime semiaberto fixado na sentença 

que instrui a guia executiva de f. 03, uma vez que o reeducando não 

possui domicílio certo nesta Comarca consoante o teor da certidão de f. 

193.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial emitiu parecer favorável 

requerendo a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais 

com jurisdição sobre o município de Água Fria/GO (f. 194-195).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Sem maiores delongas, verifica-se que o reeducando reside em Comarca 

distinta, vez que ainda perante o Juízo de Conhecimento Hildebrando 

indicou seu endereço no Distrito de Água Fria-GO (cf. guia de execução 

de f. 03).

Assim, tenho que o juízo competente para fiscalização das condições de 

regime impostas nestes autos é o Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Planaltina/GO, que detém jurisdição sobre o Distrito de Água Fria/GO, local 

onde o recuperando está a residir juntamente com seus familiares, sendo 

necessária a remessa destes autos àquele Juízo.

Assim, em consonância com o parecer ministerial de f. 194-195, determino 

a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Planaltina/GO, por economia processual, para fiscalização da pena 

imposta, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC.

Procedam-se às baixas de praxe e comunicações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38584 Nr: 1938-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANI LEITE BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312/MT

 Vistos.

Com efeito, assiste razão aos argumentos do órgão ministerial (f. 363), 

mormente porque a inserção da data do fato como início de cumprimento 

de pena está a gerar a errônea informação de que a reeducanda cumpriu 

integralmente a reprimenda que ostenta.

Destarte, sem maiores delongas, em que pese na decisão de f. 361 tenha 

determinada a inserção da data base para progressão de regime como 

sendo a data de 05/06/2017, de se ver que na data de 24/11/2017 é que 

se implementou os requisitos à progressão ao regime semiaberto em favor 

da reeducanda, o que inclusive lastreou a prolação da decisão judicial de 

f. 346-347, calcada naquele cálculo de f. 294.

Assim, a data base para progressão de regime deve ser a data de 

24/11/2017 (cf. cálculo de f. 294), mantendo-se incólume a data base para 

livramento condicional (05/06/2017), de modo que deve ser inserido o 

período de prisão provisória constante no cálculo de f. 294 a fim de evitar 

prejuízos à recuperanda nos termos do artigo 42 do CP, eis que não 

impugnado pelas partes, e a data de início do cumprimento de pena deve 

ser a mesma da data base para livramento condicional (05/06/2017).

Portanto, proceda-se à retificação do cálculo de pena, atentando-se para 

as determinações supra.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo, e voltem conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 95492 Nr: 5004-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5423, RAFAEL GIL SILVA - OAB:

 Vistos.

De início, constata-se que o reeducando encontra-se no regime 

semiaberto (cf. decisão de f. 59-60), devendo o cálculo de pena ulterior 

ser retificado apenas e tão somente em relação ao regime (fechado) nele 

inserido.

 De qualquer forma, nada impede a análise judicial para sua homologação. 

Assim, diante da concordância tácita das partes (f. 73), HOMOLOGO o 

cálculo de pena expedido às f. 69.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 10/10/2019, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Por fim, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92960 Nr: 3557-66.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (f. 32), HOMOLOGO o cálculo de 

pena expedido às f. 29.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Considerando que o retrocitado cálculo aponta o término da pena para a 

data de 05/06/2018, que obviamente já se passou, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Sem prejuízo, certifique-se eventual descumprimento das condições de 

regime.

Com a manifestação ou decorrido o prazo legal, tornem os autos 

conclusos para análise.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39703 Nr: 3056-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

SILVANE JOANA PIANO, GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA 

COCCO PIANO, FABIO ZANESCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos nº 3056-25.2011.811.0050 (Código 39703)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Silvana Joana Piano e outros

Vistos.

INDEFIRO o pedido de f. 142, uma vez que não há o que se falar em 

penhora se a parte executada não foi intimada conforme determinação de 

f. 131.

Assim, intime-se a parte executada, nos termos da sentença de f. 131.

Em seguida, com o retorno do mandado/carta de intimação, intime-se a 

parte exequente para prosseguimento do feito em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 29 de agosto de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28876 Nr: 2291-59.2008.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO RIBAS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 

18h30min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 2287-46.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA LIMA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4739 Nr: 2269-79.2000.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - OAB:13.889-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 
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entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39327 Nr: 2680-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA DE MÃO DE OBRA BRASNORTE 

LTDA, CLARICE BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94383 Nr: 4402-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. DUARTE - ME, URBANO WERLE, ELSI 

THOMAS WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71599 Nr: 149-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, MARIA EUGENIA CANESIN - OAB:54.266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77468 Nr: 3652-67.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATYANE AMADO HILGEMBERG PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4187-30.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT, TELMO DA ROCHA 

MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 (..;) Por fim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I do CPC.Sendo procedente o feito, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, oportunidade em que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, que serão 

atualizados pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês desde a data em que foi suspenso o benefício do 

autor, qual seja, 02/01/2014 (f. 21).Atente-se ao que dispõe o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via 

DJE.Após, certifique o trânsito em julgado e arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 26 de janeiro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8062 Nr: 1239-38.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124 MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Autos n° 1239-38.2002.811.0050 (Código 8062)

Requerente: Aventis Cropsciense Brasil Ltda.

Requerido: Flávio Roberto Zeni

Vistos em correição.

Defiro parcialmente o pleito de f. 228 e, via de consequencia, proceda-se 

a Gestora Judiciária as diligências necessárias para a elaboração da 

certidão de teor da decisão, nos termos do art. 517 do CPC, para as 

providencias cabíveis à parte autora para inscrição do nome do 

executado(a) no Serasa.

Sem prejuízo, indefiro o pedido de bloqueio e cancelamento dos cartões de 
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crédito do executado até o pagamento da dívida em comento porque em 

detida análise do feito, constato que inexistem nos autos notícias de que a 

parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios 

Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. 

Igualmente, não há informações de consulta ao site de telelistas ou de 

expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

 Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de cinco dias, indique bens passíveis de penhora em nome do 

executado, COMPROVANDO AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS NOS AUTOS, notadamente as expostas no parágrafo 

anterior, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80521 Nr: 1053-24.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDF, SEDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER LEPRE FREGNE - 

OAB:55494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 Vistos em correição,

Prestigiando o princípio da ampla defesa, certifique quanto o retorno da 

missiva a fim e aferir se o requerente foi citado/intimado pessoalmente 

acerca da reconvenção.

Assim, postergo a análise do pedido de decretação da revelia do 

requerente em relação à reconvenção.

Designo audiência de instrução para o dia 25/10/2018, às 15:45 horas, 

oportunidade em que as partes deverão trazer suas testemunhas em 

Juízo, no máximo três, nos termos do art. 8º da Lei nº 5.478/98.

Indefiro a expedição de ofício ao Sindicato Rural da cidade de Maria 

Helena/PR a fim de informar a existencia de registro do requerente como 

produtor rural, uma vez que se trata de consulta que pode ser realizada 

pela parte reclamada.

Da mesma forma, indefiro o pedido de consulta ao infojud porque é 

inquestionável a ausência de comprovação das diligências administrativas 

realizadas pela reclamada para localização de bens em nome do 

requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34991 Nr: 1780-90.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA DOS REIS STIELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84518 Nr: 3500-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., 

EDILSON ANTONIO PIAIA, GENOR ANTÔNIO PIAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORI LUIZ BINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de medida autônoma de produção antecipada de provas 

proposta por Campo Forte Representações Agrícolas Ltda., Edilson 

Antônio Piaia e Genor Antônio Piaia em face de Flori Luiz Binotti.

Após regular tramite processual, as partes requereram a homologação do 

acordo, determinando a suspensão da presente ação, até final 

cumprimento, para os devidos fins de direito.

O termo de acordo foi devidamente homologado conforme se vê às f. 251.

Em seguida, às f. 269-270 a parte autora informou o cumprimento integral 

da transação firmada entre as partes.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Diante da informação que a obrigação firmada entre as partes foi 

satisfeita, f. 269-270, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante 

consta nos autos, o requerido satisfez a obrigação.

Custas pelo requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99485 Nr: 1776-72.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO JUNIOR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92629 Nr: 3347-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 
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teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 3843-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468/MT

 (...)INDEFIRO o pedido do exequente João Patrício do Carmo, f. 891-894, 

relacionado ao depósito judicial do saldo remanescente, uma vez que não 

possui preferência na concorrência de credores, já que houve a penhora 

dos créditos trabalhistas cujos valores serão pagos anteriormente ao 

postulante. Vejamos:Saldo total Folhas 842-844R$ 93.492,77Pagamento 

Honorários Advocatícios – Natureza alimentar – Exequente Milton do Prado 

GunthenFolhas 1.000R$ 32.814,60Penhoras e Reserva Justiça do 

TrabalhoFolhas 973/ 968/ 990/1.003/ 1.005R$ 96.331,79VALOR TOTAL : 

NEGATIVO R$ 35.653,62 (trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos)Diante disso, oficie-se ao Juízo da Vara 

do Trabalho da Comarca de Jaciara/MT, remetendo cópia da presente 

decisão, a fim de tomar ciência da situação dos numerários constantes 

nos autos.Em seguida, intime-se a parte exequente, João Patrício do 

Carmo ME, para que indique bens passíveis de penhora para 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias, sob pena de 

arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 29 de agosto de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101251 Nr: 2626-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI, JJG, AFM, HODS, HPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/MT, Sara Graziela Pinto Fernandes de Oliveira - 

OAB:13680

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a ilustre causídica Dra. VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI para que efetue imediatamente a devolução 

do processo retirado em “carga rápida” nesta secretaria e em carga com o 

respectivo advogado desde o dia 27/08/2018, sob pena de aplicação das 

penalidades do Art. 363, parágrafo único da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87320 Nr: 327-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MEDCAMP 

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, FERNANDO 

ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 Vistos,

Tendo em vista o parecer ministerial de f. 155, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 06/11/2018, às 18horas.

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca do pleito de f. 157-161.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99199 Nr: 1650-22.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA CORREIA DE SOUZA LIMA, Clovis Francisco 

Lima, CASSIANO RICARDO LIMA, CLAUDIA SIMONE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono, via 

DJE, para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.Decorrido o prazo, certifique e retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 29 de agosto de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1238-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR CORREIA VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 
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teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98553 Nr: 1368-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DO ROCIO SANTOS MAIA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000135-32.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152138 Nr: 5363-02.2018.811.0051

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Weste Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Restituição dos valores proposto pela Empresa 

West Agroindustrial, pessoa jurídica inscrita sob CNPJ 

00.367.738/0001-91, concernente à guia n.º 05894, no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

A requerente aduz na inicial que efetuou o pagamento da mencionada guia 

visando a interposição de recurso de apelação contra sentença proferida 

no processo n. 375-37.2000.811.0028 (código 2151), que tramita na 

Comarca de Poconé-MT.

 O Cartório Distribuidor desta Comarca certificou a impossibilidade de se 

consultar sobre a utilização da mencionada guia, haja vista tratar-se de 

outra Comarca deste Estado.

 O feito foi distribuído e automaticamente feito concluso para análise.

 É o relatório.

Decido.

Ante a impossibilidade técnica de se verificar a respeito da utilização ou 

não da mencionada Guia, haja vista que o processo a ela vinculado 

pertence a outra Comarca deste Estado, declino da competência para 

processar o pedido de restituição, e determino a remessa destes autos à 

Diretoria do Foro da Comarca de Poconé-MT, para sua regular tramitação.

 Certificado o encaminhamento dos autos, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.

 Intime-se e cumpra-se.

Campo Verde, 28 de agosto de 2018.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001555-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DECCACHE (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ROCHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GISELLE NERI DANTE (ADVOGADO(A))

KAREN DA SILVA REGES (ADVOGADO(A))

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE NONATO (REQUERIDO)

G P COMERCIAL DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

ALEXANDRE JOSE NONATO (REQUERIDO)

RENATO CESAR VIANNA GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 30 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1001555-69.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 609.897,42; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: BANCO SISTEMA S.A Parte Ré: G P COMERCIAL 

DE PECAS LTDA e outros (2) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001520-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

MARCIO GARCIA DELMONDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001520-12.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar, de plano, a 

condição de incapacidade do Requerente, posto que o INSS, por meio de 
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perícia médica, e em seu processo administrativo não constatou a 

inexistência de incapacidade laborativa necessária para a manutenção do 

benefício anteriormente concedido. Por isso mesmo, tentar-se-á a 

produção de prova pericial, justamente como forma de complementar 

aquilo que as alegações iniciais sugerem existir. É certo que a simples 

necessidade de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já 

lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam 

realizados de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes 

quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio 

sistema processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo 

necessário à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão 

judicial final transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, 

o autor ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi 

denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano 

marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples existência do 

processo, com todos os seus atos, não justifica o deferimento da 

antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001251-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE (REQUERENTE)

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MELO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 30 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE e ADVOGADO acerca da audiência designada para 23 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1001251-70.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: INTERDIÇÃO 

(58); Espécie: [Tutela e Curatela] Partes do processo: Parte Autora: MARIA 

APARECIDA MELO DE ANDRADE Parte Ré: MARCELO MELO DE ANDRADE 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143135 Nr: 1822-58.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Barbara de O. Sodré 

Píona - OAB:13333 OAB/MT

 Autos n° 1822-58.2018.811.0051 - 143135DeclaratóriaDecisão.Vistos 

etc.À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.FIXO, como 

controvertidos, os seguintes pontos: a) existência de negócio jurídico 

válido entre as Partes; b) inadimplemento do Requerente de obrigações 

contratuais suas; c) idoneidade da anotação em cadastro de maus 

pagadores; d) existência de dano extrapatrimonial decorrente da indevida 

anotação; e) valor da compensação ou do ressarcimento.Em razão da 

alegação do Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado negócio 

jurídico com a Requerida, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 373, § 1º, do NCPC. É que tal alegação, atinente ao que se 

denominou chamar de fato negativo, pode ser mais facilmente verificada 

por diligência da própria Requerida, bastando que apresente cópia do 

instrumento contratual supostamente celebrado pelas Partes, ou que 

forneça o meio de gravação, se verbal houver sido o ajuste, em que 

comprove a existência do negócio jurídico. Seria impossível ao 

Requerente, evidentemente, comprovar que jamais celebrou contrato com 

a Requerida, fazendo assim incidir a regra do aludido art. 373, § 1º, do 

NCPC.Os demais pontos controvertidos continuarão governados pela 

regra comum de distribuição do ônus da prova, previsto nos incisos I e II 

do NCPC.A fim de fazer frente a tais pontos controvertidos, notadamente 

aquele descrito no item ‘a’, DEFIRO a juntada de novos documentos.É que, 

por força da parte final do § 1º do art. 373 do NCPC, impõe-se conferir 

oportunidade à Requerida para a demonstração de seu novo encargo 

processual, sob pena de presunção de idoneidade das alegações 

iniciais.Assim, INTIME-SE a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos e as provas que entender pertinentes à 

liberação de seu novo ônus processual.Em seguida, INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu Procurador, para que, em igual prazo, 

manifeste-se sobre os documentos eventualmente juntados pela 

Requerida.Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência do 

julgamento imediato da lide

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136680 Nr: 9128-15.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 01/10/2018, às 16h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114693 Nr: 4551-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giuseppe Pizzulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os presentes 

embargos.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios da Parte contrária, desde logo arbitrados no 

que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.Certificado o 
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trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos 

principais. Depois, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138550 Nr: 10088-68.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/10/2018 às 09h10min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22735 Nr: 716-13.2008.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio de Arruda Gorgete, Marcelo Oliveira 

dos Santos, Nilton Fermino de Souza, Hermes Mateus Ventura, Adnilson 

Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, Valmiro Antonio Pinheiro da 

Silva - OAB:9.331/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 259-34.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinildo Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isadora do Nascimento 

Barbosa - OAB:18.224/MT, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:8872

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9479 Nr: 1110-59.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HACCdS, DCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Exequente, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do comprovante de pagamento retro colacionado, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25698 Nr: 3639-12.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bellise Modas e Acessórios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA DAR 

CUMPRIMENTO AO DESPACHO RETRO, para que no prazo de 5 

(cinco)dias, o exequente informe o local onde o veículo, cuja restrição fora 

feita, pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção 

aos seus cuidados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 1465-88.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandacari e Villar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scania Banco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Celso Faria Monteiro - OAB:SP/ 138.436

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 351, requendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70446 Nr: 3325-61.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charley Feliciano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83805 Nr: 3143-70.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S.A - Tim Celular Região I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 34875 Nr: 1415-96.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplenagem Ipê Ltda, Almir Ferreira Pinto, 

Kátia Cristina Montoya Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18491 Nr: 829-98.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Barbieri de Oliveira Bassanesi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA DAR 

CUMPRIMENTO AO DESPACHO RETRO, para que no prazo de 5 

(cinco)dias, o exequente informe o local onde o veículo, cuja restrição fora 

feita, pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção 

aos seus cuidados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 1753-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se 

acerca do petitório colacionado às fls. 256/257, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29323 Nr: 3423-17.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Peças e Caldeiras Ltda, Douglas Aparecido 

Morelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

REQUERENTE, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 7191 Nr: 1522-24.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackris Implementos e Peças Agric. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7285/MT, Roberto Carloni de Assis - OAB:8508/MT, Ruy 

Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 9751-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loyane Maximiano Brito, IMBA, HMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Claudio Andrade Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628/MT

 Autos n° 9751-79.2017.811.0051 - 137888

Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

NOMEIO o ilustre Dr. Marco Antônio Dotto como Procurador dativo do 

Requerido, abrindo-lhe vista dos autos para que tome ciência da 

nomeação e, também, da audiência já designada para o dia 22 de agosto 

de 2018, às 16:30 horas.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Requerido, pessoalmente, pelo correio, a fim de 

que tome ciência da nomeação e, em entendendo pertinente, forneça ao 

Procurador dativo o necessário para sua defesa.

De resto, AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72880 Nr: 1869-42.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinar Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484/A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 2420-27.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esterlita de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 76725 Nr: 1685-52.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJdS, JMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigent, impulsiono os presentes autos, para 

intimação d aparte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75092 Nr: 84-11.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Cardoso da Silva & Cia Ltda, Joilson Cardoso 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA, 

CNPJ: 07283883000133 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOILSON CARDOSO DA SILVA, Cpf: 01070358126, Rg: 1660142-4, 

Filiação: Maria Rita Cardoso da Silva, data de nascimento: 24/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, convivente, açougueiro, Telefone 66 

3419-1039. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: GOES & NIICOLADELLII DVOGADOS ASSOCIIADOS 

Escritórios:Criciúma/SC – Florianópolis/SC – Blumenau/SC – Joinville/SC – 

Chapecó/SC – Belo Horizonte/MG –Porto Alegre/RS – Curitiba/PR - São 

Paulo/SP – Campo Grande/MS – Cuiabá/MT – Maringá/PR 

–Cascavel/PR.Administração: tel.: (48) 3431-8888 Curitiba/PR: Rua 

Marechal Hermes, 92, Centro Cívico, CEP: 83-530-230 – tel.: (41) 

3024-2738 E-mail: curitiba@goesnicoladelli.com.brEXCELENTÍSSIMO 

SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE CAMPO VERDE - ESTADO DO MATO GROSSO.PROCESSO : 

84-11.2013.811.0051AUTOR : BANCO DO BRASIL S/ARÉU : J CARDOSO 

DA SILVA & CIA LTDA e outrosBANCO DO BRASIL S.A, já devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, através de seus procuradores que 

adiante assinam, vêm por esta e melhor forma de direito, com todo o 

acatamento e respeito à presença de Vossa Excelência, apresentar um 

breve resumo da petição inicial para que seja expedido o respectivo edital 

de citação:BANCO DO BRASIL S/A, move Execução de Título Extrajudicial 

nº autuada sob o nº 84-11.2013.811.0051, em trâmite perante a 01ª Vara 

Cível da Comarca de Campo Verde – Mato Grosso, em face de J 

CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA e JOILSON CARDOSO DA SILVA, 

objetivando o recebimento do crédito no valor de R$137.482,61 (cento e 

trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 

centavos), oriundo do inadimplemento da Nota de Crédito Comercial nº 

40/01118-6 (Atual 15/38324-5). Muito embora o Requerente tenha 

empreendido todas as tentativas de composição amigável visando 

resolver o presente litígio, as quais não surtiram efeito, não restou 

alternativa ao Exequente, senão, recorrer ao Poder Judiciário para ver 

ressarcido seu crédito.GOES & NIICOLADELLIIADVOGADOS 

ASSOCIIADOS Escritórios: Criciúma/SC – Florianópolis/SC – Blumenau/SC 

– Joinville/SC – Chapecó/SC – Belo Horizonte/MG – Porto Alegre/RS – 

Curitiba/PR - São Paulo/SP – Campo Grande/MS – Cuiabá/MT – Maringá/PR 

– Cascavel/PR.Administração: tel.: (48) 3431-8888 Curitiba/PR: Rua 

Marechal Hermes, 92, Centro Cívico, CEP: 83-530-230 – tel.: (41) 

3024-2738 E-mail: curitiba@goesnicoladelli.com.br Posto isso, requer seja 

deferida a expedição do edital de citação, o qual deverá ser publicado nos 

termos do inciso II do art. 257 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

requer que todas as intimações sejam publicadas em nome tanto do Doutor 

Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/MT 17.980 – A e Dra. Fabiula Müller 

Koenig, OAB/MT 22.165 – A, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, sob as penas do artigo 236, §1º do CPC. Nestes termos, Pede 

deferimento. Curitiba/PR, 13 de julho de 2017. FABIÚLA MÜLLER KOENIG 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI OAB/PR 22.819 OAB/PR 56.918 

OAB/MT 22.165 – A OAB/MT 17.980 – A (confeccionada por Thiago 

Terplak Vieira)

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

LEONARDO DE CAMARGO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARZINOTTI & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001521-94.2018.8.11.0051 Execução por Título Extrajudicial. 

Despacho. Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Sul América Companhia de Seguros Saúde em face de 

Marzinotti & Cia. Ltda, ambos já devidamente qualificados. Extrai-se dos 

autos que o feito não fora instruído com comprovante do recolhimento das 

custas e taxas processuais. Diante do exposto, DETERMINO a intimação 

da parte exequente para acostar aos autos o comprovante do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, 

de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONEIDE MACARINI PRATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001112-21.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Despacho. 

Vistos etc. INDEFIRO o pedido de expedição de guia de custas 

complementares pelo cartório (Id. 14544627), eis que tal incumbência 

compete à parte. Por corolário, DETERMINO o integral cumprimento da 

decisão proferida no Id. 14323394, observando as consignações 

apontadas na aludida deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 39-70.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dannilo Pietrangelo Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANNILO PIETRANGELO FELITO, Cpf: 
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05626193995, Rg: 9.449.720-5, Filiação: Dirceu Felito e Sueli Pietrangelo 

Felito, data de nascimento: 10/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Umuarama-PR, solteiro(a), mecânico, Telefone (66) 99925-7663. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: DISAL - Administradora de Consórcio Ltda, qualificada 

nos autos, propôs a presente Ação de Busca e Apreensão em face de 

DANNILO PIETRANGELO FELITO, qualificado nos autos, alegando em 

síntese: A requerente celebrou Contrato de Alienação Fiduciária em 

Garantia com o Requerido, tendo por objeto o seguinte bem: Automóvel 

marca: Volkswagen - Polo Sedan 1.6 - Placa: KAG-5992 - RENAVAM: 

00910705860 - CHASSI: 9BWJB09N17P017541 - Cor Preto - Ano/Modelo: 

2007/2007. Ocorre que o Requerido descumpriu com as obrigações 

pactuadas no referido instrumento, estando em mora com as parcelas de 

números 28 a 39, vencidas a partir de 10/12/2012. O débito perfaz o valor 

de R$ 10.740,37. Diante do inadimplemento do Requerido requer a 

concessão de medida liminar, a fim de se proceder a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, com a expedição de mandado de liminar 

de busca e apreensão. Requer a citação do Requerido para que 

apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia. Dás-se à 

causa, para os efeitos legais e fiscais, o valor de R$ 10.740,37.

Despacho/Decisão: Vistos etc. De elementar conhecimento que a citação 

por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, necessário o 

exaurimento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal da 

parte requerida.Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, dispõe em 

seu art. 256, II, e §3º, in verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: II - 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando; [...] § 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No mesmo sentido, 

o art. 257, I, do NCPC assim dispõe: Art. 257. São requisitos da citação por 

edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras; Registra-se, por necessário, 

que a parte requerente desconhece o paradeiro da parte requerida, bem 

como restaram infrutíferas as tentativas de sua localização nos 

endereços apontados por meio de buscas nos sistemas INFOJUD, 

BACENJUD, RENAJUD e SIEL.Assim, na hipótese versada, constata-se 

que estão preenchidos os requisitos necessários para a realização da 

citação editalícia do requerido. Doutrinando sobre o tema ora em debate, 

FREDIE DIDIER JR assevera que: A citação por edital é admissível: a) 

quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar; c) nos casos expressos em lei 

(art. 256, CPC). [...] A lei estabelece uma presunção legal absoluta de 

desconhecimento ou incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2015. p. 219). Desta feita, considerando que foram esgotadas 

todas as diligências para a realização da cientificação pessoal do 

requerido, nos termos do art. 256, do NCPC, DETERMINO a citação por 

edital de Dannilo Pietrangelo Felito, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

conteste a presente ação, fazendo constar a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia.Por fim, transcorrido in albis 

o prazo para resposta, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial do requerido, com 

fulcro no art. 72, II, do NCPC, enquanto não for constituído advogado pelo 

devedor. Após, encaminhe-se os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde, 14 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 30 de agosto de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117442 Nr: 6072-08.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Balestrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101165 Nr: 4487-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josil Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101100 Nr: 4463-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117403 Nr: 6035-78.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96047 Nr: 2763-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilzinete Cândido Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116828 Nr: 5739-56.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Jose Leichtweis Kutzner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93508 Nr: 1844-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neso Adventure Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116958 Nr: 5819-20.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Progresso Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 417-89.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132354 Nr: 7077-31.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MT 14.258-A, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente BANCO DO BRASIL 

S/A, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

15/10/2018, às 14h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147208 Nr: 3503-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Premium Comércio de Máquinas Agrícolas ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F Romero Transportes EPP, Antonio Carlos 

Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SA RIBEIRO REFATTI - OAB:30667, JAMIR REFATTI - OAB:OAB/MT 

17.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Autos n.º 1833-583503-63.2018.811.0051 (id. 147208.

Habilitação Retardatária

Vistos etc.

Trata-se de habilitação retardatária apresentada por TERRA PREMIUM 

COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

Sustenta, em síntese, que é credora do recuperando ANTÔNIO CARLOS 

FELITO na importância atualizada de R$ 11.931,44 (onze mil novecentos e 

trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), representada por notas 

fiscais de compra e venda mercantil vencidas e não pagas.

 Neste contexto, requer seja deferida a habilitação do referido crédito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO o apensamento 

virtual deste feito à recuperação judicial correspondente (nº 

3455-41.2017.811.0051, código 125251).

Outrossim, tendo em vista se tratar de pedido formulado após o prazo 

estipulado no art. 7º, §1ª da Lei n. 11.101/2005 e anterior a homologação 

do quadro-geral de credores, RECEBO-O como HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

RETARDATÁRIA, que será processada pelo rito da impugnação (art. 10, 

§5º da Lei n. 11.101/2005).

Assim, INTIME-SE as recuperandas para que se manifestem, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias (art. 12 da Lei nº 11.101/2005).

Posteriormente, INTIME-SE o administrador judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.

Em seguida, DÊ-SE ciência ao Ministério Público.

Após, volvam os autos conclusos para análise.

IMTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71733 Nr: 724-48.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Pereira Buenos Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 724-48.2012.811.0051 (Código 71733).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte executada concorda com os valores indicados 

pela exequente (fls. 185/V), HOMOLOGO o cálculo de fls. 183/184, na 

importância total de R$ 24.664,67 (vinte e quatro mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), para que surta seus 
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jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com 

a planilha apresentada às fls. 183/184, instruindo-o com os documentos 

necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde - MT, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145123 Nr: 2722-41.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Luis Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2722-41.2018.811.0051 (código 145123)

Busca e Apreensão.

Sentença.

Vistos etc.

Banco Bradesco Financiamentos S.A, instituição financeira já qualificada, 

propôs ação de busca e apreensão em face de Bruno Luis Pires, também 

já qualificado.

Extrai-se dos autos que o requerente pugna pela desistência da presente 

ação, bem como pela baixa de eventual restrição judicial incidente sob o 

bem (Ref. 15).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triagularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

eventualmente expedidos.

Custas pendentes, se houverem, ficarão a encargo da parte autora.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

Publique-se e intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 1197-97.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rozario da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1197-97.2013.811.0051 - 76239.

Cumprimento de Sentença.

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que a parte executada concorda com os valores indicados 

pela exequente (fls. 209v), HOMOLOGO o cálculo de fls. 183/184, na 

importância total de R$ 12.274,67 (doze mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos), para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Expeça-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com a 

planilha apresentada às fls. 207, instruindo-o com os documentos 

necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde - MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124022 Nr: 2904-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 (...) DETERMINO, de ofício, a realização de prova PERICIAL. INTIME-SE a 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o instrumento 

contratual original, a fim de possibilitar a realização da perícia.Desde já, 

NOMEIO a empresa Forense Lab – Perícias e Consultoria, localizada no Ed: 

Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, 

N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 78.048-250 - Cuiabá/MT/MT, fone (65) 

981122338, E-mail: contato@forenselab.com, para a realização de perícia 

grafotécnica, o qual terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua 

proposta de honorários.Consigne-se, ainda, que pelo fato de a perícia ter 

sido determinada pelo Juízo, as partes deverão dividir o pagamento dos 

honorários periciais, consoante estabelece o artigo 95 do NPCP. 

REGISTRE-SE que 50% dos honorários ficarão a cargo do Estado de Mato 

Grosso, bem como deverão observar os parâmetros estabelecidos na 

Resolução n. 232/2016 do CNJ.Apresentada a proposta de honorários, as 

partes deverão ser intimadas para que se manifestem sobre esta, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. (art. 465, § 3º, do NCPC).Em não 

havendo impugnação, PROCEDA-SE a intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o depósito de 50% do valor 

respectivo, sob pena de preclusão da produção da prova.INTIMEM-SE, 

ainda, as partes para que indiquem assistente técnico (art. 465 do NCPC), 

bem como apresentem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o 

prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para designar data para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem 

intimados do início dos trabalhos (art. 474, NCPC).(...) André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 1104-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada pela 

parte requerida na Ref. 37. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127190 Nr: 4377-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSPM, JPPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 
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seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6839 Nr: 1197-49.2003.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Prata Ltda, Rolmem Transportes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Peter Krainer José - 

OAB:19.060/PR

 INTIMO a parte Requerida, TRANSPORTADORA PRATA, para, querendo 

manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça juntada às folhas 598verso, especialmente acerca da não 

localização da testemunha CARLOS DOS SANTOS GÓIS, valendo o 

silêncio como desistência da referida testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87162 Nr: 4706-02.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116598 Nr: 5584-53.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA CARVALHO - ME., 

Cristiane Aparecida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

estadual a fim de manifestar-se acerca da correspondência devolvida de 

ref.24 no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116210 Nr: 5308-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PRADO MACEDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 4620-94.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116778 Nr: 5697-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SESIO PEREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116699 Nr: 5650-33.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moaciony Pedro Jeremias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116687 Nr: 5642-56.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kutzner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87408 Nr: 4893-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO VERGILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116194 Nr: 5294-38.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Rivelini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 74758 Nr: 3756-61.2012.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, forneça as 

providências necessárias para o cumprimento da Carta Precatória nº 

100483628.2018.826.0047 na Comarca de Assis-SP, onde a mesma 

aguarda a comprovação da diligência do Sr.(a) Oficial de Justiça, 

salientando que o pagamento deve ser realizado no juízo DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17110 Nr: 3013-61.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline de Oliveira Teles - 

OAB:16154, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, Marciano 

Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136592 Nr: 9074-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Luis Pires-ME, Bruno Luis Pires, Jorge 

Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada via Oficial 

de Justiça, conforme certidão de ref. 14, deixou transcorrer o prazo, não 

pagou e não embargou a presente execução; QUE, INTIMO a parte 

exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 5263-18.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO DE SOUZA FEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiçao prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116663 Nr: 5627-87.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MOREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86530 Nr: 4332-83.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Leotildio Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117428 Nr: 6061-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100831 Nr: 4304-81.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmaro Inacio Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116522 Nr: 5531-72.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 5570-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pompeo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116850 Nr: 5751-70.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116833 Nr: 5744-78.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCINEIDE MENDES PEREIRA NERES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça 

no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116234 Nr: 5327-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON SCHMOLLER MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100821 Nr: 4295-22.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER PRINT REPROGRAFIA E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102490 Nr: 260-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Parizotto & Cia Ltda - Me, Márcio Adriano 

Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada via Oficial 

de Justiça, conforme certidão de ref. 39, deixou transcorrer o prazo, não 

pagou e não embargou a presente execução; QUE, INTIMO a parte 

exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117424 Nr: 6058-24.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI TERESINHA BARBARO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116780 Nr: 5699-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. Gonçalves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116401 Nr: 5450-26.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idoni José Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116761 Nr: 5685-90.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ótima Comercial Exportação e Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100609 Nr: 4204-29.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Alves Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos à procuradoria 

do municipio a fim de manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justição no prazo legal. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 4208-66.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Aparecido Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109458 Nr: 2218-06.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Renan 

Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86443 Nr: 4293-86.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir de Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 4804-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENILDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96026 Nr: 2744-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116813 Nr: 5727-42.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116345 Nr: 5412-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 5692-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Meinhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116790 Nr: 5708-36.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138680 Nr: 10150-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineth de Almeida Nascimento ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116094 Nr: 5229-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA & FERNANDES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da correspondência devolvida de ref. 16 É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116755 Nr: 5679-83.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ORTIZ SEBRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116763 Nr: 5687-60.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL SOUZA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117430 Nr: 6063-46.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TERESA FÁSSIO MARTINS PERES 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116824 Nr: 5736-04.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITURINO PEDROZO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86892 Nr: 4499-03.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Francisca M.F. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116715 Nr: 5659-92.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neso Adventure Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116308 Nr: 5383-61.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Morales Bezerra de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117586 Nr: 6163-98.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Augusto Bonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86945 Nr: 4535-45.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SCHMITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87375 Nr: 4868-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116304 Nr: 5379-24.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 344 de 713



 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José Lorenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86764 Nr: 4452-29.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lourdes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116188 Nr: 5289-16.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Moura Carvalho Facchinetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116806 Nr: 5721-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116200 Nr: 5299-60.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Goulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145829 Nr: 2992-65.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado, 

Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutratos - Comercial Exportadora e 

Importadora Ltda, José Marcio Silva Ratto, Ester Carmela Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alexandre Combat de 

Faria Tavares - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116563 Nr: 5566-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Cândido Portuguêz Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.Certifico e dou fé que, 

nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que 

no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86484 Nr: 4306-85.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Pena Dorn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117580 Nr: 6157-91.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Barros de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114746 Nr: 4570-34.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Salvio de Souza Guimarães - ME, 

Domingos Salvio de Souza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82596 Nr: 2274-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS-CFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864 A /MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117464 Nr: 6088-59.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandi De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116815 Nr: 5729-12.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vana Paula de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93309 Nr: 1731-70.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo Palombit

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 387 Nr: 2077-07.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Antoninho Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, José 

Aparecido Martins Junior - OAB:12.375-A/MT, Luciana Bárbara Silva 

Tagliari Marquetti - OAB:MT/9.349, Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Perci Bruno Scortegagna - OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Monteiro da 

Silva - OAB:12.392/GO, Edina Naves de Paula - OAB:34473-A, Fábio 

de Oliveira Rosa Torres - OAB:259814, Sebastião Pires de Moraes 

- OAB:4891/GO

 Processo nº 2004/479 (Código 387).

Execução.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial movida por ITACIR 

ANTONINHO RECH em face de LUIZ CLÁUDIO MORAES, ambos 

qualificados nos autos.

Devidamente citado (fls. 51-v), o devedor ofertou bens a penhora e, após 

a concordância do credor (fls. 63/65), fora formalizada a constrição 

destes (fls. 61).

Diante da informação de que o devedor é sócio das empresas 

METALÚRGICA SÃO LUIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, LUIZ CLÁUDIO 

MORAES METALÚRGICA LCM – ME, LUIZ CLAUDIO MORAES 

METALÚRGICA LCM – ME e METALÚRGICA LC SÃO LUZ LTDA – ME (fls. 

254/256), o magistrado em substituição legal à época, Dr. Almir Barbosa 

Santos, deferiu penhora on line nas contas destes e ordenou a busca de 

veículos via RENAJUD (fls. 258/259).

 Diante do indeferimento do pedido de revogação da decisão de fls. 

258/259, por entender que se tratava de deferimento da desconsideração 

da personalidade jurídica do executado, na modalidade invertida (fls. 

319/321), a empresa METALURGICA LCM ME interpôs recurso de agravo 

de instrumento nº 120481/2013 (fls. 350/367), que foi desprovido pela 6ª 

Câmara Cível do TJMT (fls. 407/412).

A exceção de pré-executividade arguida por LUIZ CLAUDIO MORAES foi 

indeferida (fls. 413/417).

Inconformado, LUIZ CLAUDIO MORAES interpôs recurso de agravo de 

instrumento nº 79459/2015 (fls. 423/449), improvido pela 6ª Câmara Cível 

(fls. 451/455).

O Juízo da 2ª Vara Cível e das Fazendas Públicas e Registros Públicos e 

Ambiental de Jataí – GO pleiteia a intimação do exequente para se 

manifestar sobre a possibilidade de adjudicação, por JAILTON NUNES, do 

veículo HYUNDAI/I/AZERA 3.0 V6, placa ONL – 4400, em razão de 

penhora efetivada nos autos do processo nº 201104654258, em trâmite 

naquela Comarca (fls. 496/503).

O credor ITACIR ANTONINHO RECH discorda do pedido de adjudicação, 

sob a justificativa de que seu crédito seria mais antigo que aquele. Na 

ocasião, pleiteia o cumprimento da decisão de fls. 288/292, bem como seja 

o veículo removido em favor do exequente (fls. 502/503).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, convém esclarecer que no caso de concurso singular de 

credores não se observa a data do ajuizamento da ação executiva e sim a 

anterioridade da penhora, nos termos do art. 908 do NCPC, in verbis:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes 

será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas 

preferências.

§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre 

o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 

respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído 

entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Logo, desconhecida a data da constrição efetivada no Juízo de Jataí – 

GO, tem-se que o pedido de remoção formulada pelo credor não comporta 

pronto deferimento.

Sendo assim, OFICIE-SE ao Juízo de Jataí – GO cientificando acerca da 

discordância do credor ITACIRANTONINHO RECH quanto ao pedido de 

adjudicação do veículo. Na ocasião, SOLICITEM-SE informações quanto ao 

valor do crédito e a data da penhora formalizada naqueles autos.

 No mais, considerando que não obstante a certidão de fls. 491 faça 

menção a expedição de carta, até a presente esta não fora efetivada, 

DETERMINO o integral cumprimento da decisão fls. 288/292. Para tanto, 

expeça-se o necessário para o cumprimento da ordem de penhora do bem 

localizado na Comarca de Rio Verde – GO.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 25 de junho de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143206 Nr: 1853-78.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 
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FRANÇA - OAB:19363

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 1853-78.2018.811.0051 - Cód. 143206

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário:29 de agosto de 2018, às 18:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

Ausente o advogado, apesar de devidamente intimados.

Ausentes às testemunhas, apesar de devidamente intimadas. Em contato 

telefônico informaram que se esqueceram da audiência e solicitaram nova 

data.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Designo nova data 

para a oitiva das testemunhas para o dia 03 de setembro de 2018, às 

17h45h. Intimem-se as testemunhas novamente, por mandado, e o 

advogado, via DJE. O Ministério Público sai devidamente intimado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75451 Nr: 431-44.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Flora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dª ELIANA EMÍDIA DA CRUZ de que o 

processo código 75451 encontra-se à sua disposição nesta secretaria, 

BEM COMO, não sendo retirado em carga no prazo legal o mesmo 

retornará ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO JUNIOR RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000206-31.2018.811.0051 Polo Ativo: LEANDRO JUNIOR RIBEIRO 

FERREIRA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LENADRO 

JUNIOR RIBEIRO FERREIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de ausência de comprovante de endereço, no 

mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 

STJ, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço 

não merece prosperar, tendo em vista que dos autos constam 

documentos suficiente para analise do mérito, sendo que a inicial 

preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 CPC, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas e faturas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não 

pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da autora possuir somente uma restição, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de prova do 

débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 
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valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000350-05.2018.811.0051 Polo Ativo: MANOEL LUIZ PINHEIRO DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MANOEL LUIZ 

PINHEIRO DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, bem como a 

aplicação da Sumula 385 STJ, condenação à litigância de má-fé e ao 

pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da inicial arguidas 

pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo 

pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da parte autora estar discutindo débitos em outro processo, motivo pelo 

qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 
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de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000349-20.2018.811.0051 Polo Ativo: MANOEL LUIZ PINHEIRO DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MANOEL LUIZ 

PINHEIRO DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, bem como a 

aplicação da Sumula 385 STJ, condenação à litigância de má-fé e ao 

pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares de ausência de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da inicial arguidas 

pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo 

pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 349 de 713



ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da parte autora estar discutindo débitos em outro processo, motivo pelo 

qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

Juiz Leigo 
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__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000345-80.2018.811.0051 Polo Ativo: MANOEL LUIZ PINHEIRO DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MANOEL LUIZ 

PINHEIRO DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, 

alega exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

aplicação da Súmula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em relação à 

inépcia da inicial arguida pela Ré em face da ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor e certidão SPC original não merece ser 

acolhida, tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes 

para análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Por fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar 

de prescrição da reparação cível, porém, a legislação consumerista em 

seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor 

pleitear os danos ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando 

certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. Portanto, 

inexiste qualquer documento, tal como um termo de adesão que 

demonstrasse anuência/ciência do reclamante na suposta aquisição de 

produtos ofertados e serviços pela Ré, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 351 de 713



amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO SOARES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000078-11.2018.811.0051 Polo Ativo: MARCELO SOARES SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARCELO 

SOARES SILVA contra BANCO BRADESCARD S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma que 

agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar suscitada 

pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas 

em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como 

prova em desfavor do Autor até porque, são supostas provas produzidas 

de forma unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude de inexistir restrições 

anteriores aquela discutida nestes autos, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 
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da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000454-94.2018.811.0051 Polo Ativo: EVANDRO FERREIRA DA ROSA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EVANDRO 

FERREIRA DA ROSA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, 

alega exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

aplicação da Súmula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em relação à 

inépcia da inicial arguida pela Ré em face da ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor e certidão SPC original não merece ser 

acolhida, tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes 

para análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Por fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar 

de prescrição da reparação cível, porém, a legislação consumerista em 

seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor 

pleitear os danos ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando 

certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. Portanto, 

inexiste qualquer documento, tal como um termo de adesão que 

demonstrasse anuência/ciência do reclamante na suposta aquisição de 

produtos ofertados e serviços pela Ré, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

de inexistir restrição anterior aquela discutida nestes autos, motivo pelo 

qual, afasto aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de 

prova do débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 
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EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data o Sr. RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES 

compareceu nesta secretaria a fim de juntar o comprovante de 

pagamento. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN CRISTINA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001054-52.2017.811.0051 Polo Ativo: EVELLEN CRISTINA FERREIRA DA 

COSTA Polo Passivo: OI S.A Vistos em correição. Cuida-se de embargos 

de declaração manejados por OI S.A, alegando, em suma, que ocorreu 

omissão quanto ao valor do dano material. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48, da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Já em relação a omissão 

apontada pela Embargante, o Código de Processo Civil prevê os Embargos 

de Declaração para retificar a sentença, vejamos: Artigo 1.022 - Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; No caso posto à liça, aduz a parte embargante 

que há omissão quanto à fixação do valor do dano material para efeito de 

atualização monetária e juros moratórios. Analisando-se os autos 

observa-se que os embargos devem ser acolhidos e recebidos, uma vez 

que há de ser esclarecido e corrigido a omissão de que trata a parte 

dispositiva da sentença no que tange ao valor do dano material 

reconhecido na fixação da repetição do indébito, vejamos: “Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil”. Assim, acolho os embargos para que 

retifique a contradição na qualificação da Embargante na sentença, e 

conste o seguinte: “Determino que os valores da condenação pela 

repetição do indébito sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo 

em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código 

Civil”. Neste mesmo sentido tem se posicionado o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, a titulo ilustrativo cito a jurisprudência: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO - NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO 

CPC/2015 - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A 

CONTAR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO 

- MULTA COMINATÓRIA - MONTANTE JÁ REDUZIDO - EXCESSO DA 

NOVA QUANTIA NÃO VERIFICADO - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS 

MORATÓRIOS LEGAIS - ASTREINTE ATUALIZADA DESDE O MOMENTO 

EM QUE FOI ARBITRADA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO 
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DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado, e a quantia indevidamente paga deve ser devolvida com 

juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o 

desembolso. A condenação à restituição em dobro, conforme previsão do 

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente 

é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao 

cobrar do consumidor os valores indevidos (REsp nº. 1539815/DF). É 

descabida a redução da multa cominatória já minorada na sentença se não 

evidenciado o excesso alegado. Não incidem juros de mora sobre a multa 

imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de 

configurar bis in idem. E o termo inicial de incidência da correção monetária 

deve ser a data do respectivo arbitramento (STJ, REsp nº. 1327199/RJ). 

(Ap 93617/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017). Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, ACOLHO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que incide em uma das hipóteses 

do artigo 1.022, II do CPC. No mais, permanece a sentença inalterada. 

REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 038/2018

 O Excelentíssimo Doutor DARWIN DE SOUZA PONTES, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Canarana, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o art. 52, incisos XV, da Lei n.º 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 – COJE, bem como nas orientações e determinações 

da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO, o item 1.10.16, inciso XIII, da Consolidação das Normas 

da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, que estabelece que a 

Diretoria do Foro deverá zelar pelo cumprimento do Provimento 17/99, 

datado de 12.3.99, concernente ao uso de trajes compatíveis com o 

decoro judiciário;

 CONSIDERANDO que o decoro de um órgão jurisdicional exige a utilização 

de vestimentas adequadas por parte do público interno e externo;

 RESOLVE:

 Art. 1º Proibir, no âmbito do Fórum desta Comarca de Canarana, o uso de 

vestimentas inadequadas, assim consideradas aquelas que, tendo em 

vista o padrão médio de comportamento local, não condizem com a 

dignidade e o decoro da atividade jurisdicional, sendo as seguintes peças 

de vestuário:

 I - excessivamente curtas ou com decotes acentuados;

 II - que exponham a região abdominal, bem como aquelas que exponham, 

ainda que por transparência, partes do corpo que, por costume, não ficam 

à mostra; e

 III - short, traje de banho ou de ginástica, minissaia, mini blusa, blusa de 

alças finas, incluído o tipo tomara que caia, bonés, chapéus, bermuda e 

camiseta sem mangas, sendo as duas últimas especificamente para 

homens.

 Art. 2º O controle da utilização adequada de vestimentas por parte dos 

servidores, credenciados, estagiários, colaboradores, jurisdicionados, 

advogados e demais usuários será de responsabilidade da Guarda Militar 

deste Fórum, sob a supervisão da Central de Administração do Fórum.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Dê-se ciência à OAB, MPE, Defensoria Pública, Delegacias e a todo 

público interno lotados nesta Comarca.

Publique-se, encaminhando-se cópia, para ciência, à Presidência do 

Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da Justiça, afixando-se ainda 

no mural existente no átrio do fórum, para conhecimento público em geral.

Canarana-MT, 21 de agosto de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46836 Nr: 2620-27.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDSON MARTINS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o trânsito em julgado, impulsiono os autos ao requente 

para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16149 Nr: 1853-33.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GARAPU LTDA-ME, Gregório 

José Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos, Alma 

Maria Werle Willers, Alma Maria Werle Willers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3 .608-B/MT,  Louise  Ra iner  Pere i ra  G ionéd is  - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22891 Nr: 696-20.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Buuron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP/13842, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sandro Pissini Espídola - OAB:6817/MS-198040S, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico para os devidos fins que em consulta junto ao Siscondj, 

constatei que não há saldo na subconta dos autos. Outrossim, verifiquei 

que o extrato juntado pela parte requerida refere-se aos autos de número 

697-05.2010.811.0029, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, em 

que as partes são as mesmas destes. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de intimar o requerido acerca 

dos fatos constatados e após, nada sendo requerido, que retornem estes 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 355 de 713



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FAORO & CIA LTDA - ME, 

MARCOS CESAR FAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Vistos.

Em atenção ao malote digital anexo, verifico que, em Agravo de 

Instrumento n.º 1009257-25.2018.8.11.0000, fora indeferida a antecipação 

da tutela referente à expedição de alvará para levantamento de valores e 

determinada a intimação da parte agravada.

Assim sendo, determino a intimação da parte agravada por intermédio do 

respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do NCPC.

Ademais, intimem-se os exequentes para cumprirem a decisão de fl. 579, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52446 Nr: 3055-64.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DIRCEU REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador WELDER CRISTIAN RODRIGUES, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre a solicitação no Expediente do CIA - 

Controle de Informações Administrativas nº 0722280-24.2018.8.11.0029, 

encartado às fls. 76 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 3267-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória, em que se visa a busca e apreensão de 

veículo.

 Inicialmente, intime-se o representante legal do Banco Bradesco S/A, por 

Dje, a fim de informar, no prazo de cinco dias, fiel depositário para o bem a 

ser apreendido.

Em seguida, cumpra-se conforme ordenado, atentando-se ao endereço 

informado à fl. 24.

Cumprida a finalidade, devolva-se a missiva ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

 Expeça-se o necessário. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 561-95.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich, ROGERIO CRISTHIANO 

WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Ante o exposto, DEFIRO a liminar arguida em exceção de 

pré-executividade, a fim de DETERMINAR a redução da penhora aos bens 

suficientes para execução. Para tanto, oficie-se o Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca, para que proceda ao levantamento da penhora 

havida no bem de matrícula n° 042. Ante a juntada de procuração de fls. 

70 e 81, proceda-se ao cadastro do causídico. Intime-se o exequente, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do mérito da 

exceção de pré-executividade.Transcorrido o prazo, certifique-se a 

secretaria e retornem os autos conclusos para deliberação.Intime-se, por 

Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 295-40.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador GERSON LUIS WERNER, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17672 Nr: 412-32.2007.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reindel Fonseca (Espólio ), Elias Pereira 
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dos Santos Filho, Pedro Reindel Fonseca Filho, Syrham Maria Arruda 

Reindel Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078

 Diante do exposto, acolho a preliminar levantada pelo Ministério Público às 

fls. 303/307 e, na forma do art. 64,§ 1°, do Código de Processo Civil, 

declino da competência deste juízo para processar e julgar o feito, em 

favor do douto Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se. Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que 

deverá ser devidamente certificado, remetam-se os presentes autos ao 

Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67501 Nr: 2894-06.2014.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Maria Coutinho Misorelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinfrônio Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danieli Cristina Oshitani - 

OAB:6079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para em 5 dias, juntar o endereço 

atualizado, sob pena de extinção, com fundamento no art. 485, §1º, do 

CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109633 Nr: 3828-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 Vistos, etc.Trata-se de auto de prisão em flagrante de Moises Barreto da 

Silva e Nestor Rosalvo Pedroso Filho, flagrados pela prática dos crimes 

previstos nos Art. 14 - II,121,§2°, V e VII e 157,§2°,II e V,§3º, cometidos no 

dia 24/08/2018. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do 

Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os 

autuados foram entrevistados.Pois bem.I.De acordo com as oitivas dos 

réus neste ato, Nestor salientou que sofreu lesões físicas por parte dos 

policiais, não sabendo identificar quem foi o autor ou características 

físicas, salientando inclusive ter sido submetido a choques elétricos. Neste 

contexto verifico que não resta evidente qualquer tipo de lesão aparente 

no indiciado e dessa forma, deixo de tomar eventuais providencias, uma 

vez que não requerida por sua defesa e, pelo fato de que eventuais fatos, 

caso melhor elucidados, podem ser levados ao MP, órgão responsável 

pelo controle externo da Polícia, para eventuais providências cabíveis. Os 

dois acusados salientaram que não foram lidos seus direitos 

constitucionais quando foram presos. Entretanto, verifico que ambos 

assinaram o termo de direitos constitucionais, sabendo os mesmos ler e 

escrever .  Outross im, neste  tóp ico,  as  defesas nada 

requereram.II.Mantenho a prisão pelos próprios fundamentos narrados na 

decisão de 25/08/2018, uma vez que não há fato novo para tanto, nada 

impedindo, de a prisão ser novamente analisada em sede de instrução ou 

novos fatos. III.Determino encaminhamento de peças do presente ao 

Inquérito Policial e após, proceda-se com as baixas de estilo.IV.A 

advogada de Nestor Rosalvo deve juntar procuração em até 5 dias para 

formalizar a representação de seu cliente.V.O acusado Moises Barreto 

salientou ser hipossuficiente e deseja ser representado pela 

Defensoria.VI. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36664 Nr: 3372-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Emilio Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do mandado e certidão, juntados às fls.27/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36593 Nr: 3319-09.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Caporossi do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do mandado e certidão juntados às fls.28/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40212 Nr: 3333-22.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Reis Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de cientificar a 

parte exequente acerca da distribuição da carta precatória na 3.ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 

conforme comprovante de fl. 21, para que acompanhe o andamento do 

feito diretamente no Juízo Deprecado, bem como providencie o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40472 Nr: 3246-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Buttener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da exceção de executividade de fls.29/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84798 Nr: 3243-38.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS ARTMANN 

LTDA, Marisa Artmann, Nair Justina Carpeggiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de ref. 22, do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16333 Nr: 916-72.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzira Lara Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4895 Nr: 1829-93.2002.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez de Magalhães Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 691,15 (Seiscentos e 

noventa e um reais e quinze centavos) calculadas à f. 86, conforme 

sentença fl. 83. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada 

sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 277,75 (Duzentos e setenta e sete 

reais e setenta e cinco centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50887 Nr: 2108-30.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Paulino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 3028-67.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilna Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64678 Nr: 701-18.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Oliveira Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109277 Nr: 3670-64.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Elias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT21384

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o equívoco no lançamento da 

data da audiência, vez que o dia 15/9 se dará num sábado, dia não útil, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes para a data correta da 

audiência, designada para o dia 13/9/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 2807-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Varci Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a retirada do segredo de 

justiça do sistema, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99072 Nr: 5348-51.2017.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99129 Nr: 5363-20.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CANDIDO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 978-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Márcia Maria da Silva - OAB:8922-A, Raphael 

Neves Costa - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o petitório de fl. 146, bem como ante as várias tentativas de 

satisfação do crédito do exequente, as quais restaram frustradas. Sem 

prejuízo da determinação anterior, suspendo o curso da execução, pelo 

prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC/2015.

Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do NCPC.

 Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30646 Nr: 471-49.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ermogena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de novo pedido de cumprimento de sentença contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. A 

execução foi proposta pela autora, entretanto a mesma não demonstrou 

na petição o período relativo ao valor cobrado no item “a” de seu pedido, e 

ainda, juntou uma planilha com valores estratosféricos, não condizentes 

com os presentes autos, e outra planilha referente aos 13ºs dos anos de 

2005 a 2009, sem entretanto comprovar que a exequente não recebera tal 

valor. Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos 

valores requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a 

Fazenda Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme 

estabelece o artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. 

..]DISPOSITIVOAssim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

proposto pelo INSS com base na fundamentação supra para julgar extinto 

o presente cumprimento de sentença, diante do pagamento (fls. 143/144), 

o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98518 Nr: 5130-23.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina da Silva Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação nos autos, diante do decurso do prazo para a 

parte requerida apresentar resposta à ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105905 Nr: 2277-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Pereira da Conceição, Luiz Henrique 

Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

da ré acerca da audiência designada no Juízo Deprecado (1ª Vara 

Criminal de Várzea Grande) para o dia 12/9/2018 às 17:00 horas, 

conforme ofício retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 261-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borges de Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

do réu acerca da audiência designada no Juízo Deprecado (8ª Vara 

Criminal de Cuiabá) para o dia 9/11/2018, às 13h30min, conforme 

documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 310 Nr: 236-68.1998.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lacídio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabella Correa Brandão, Josephina Paes de 

Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pinho Silva - 

OAB:11183, Wagner Roberto Pereira - OAB:16278
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87236 Nr: 4338-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.H. GASTRONOMIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105905 Nr: 2277-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Pereira da Conceição, Luiz Henrique 

Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido do MP e redesigno o ato para ouvir as 

testemunhas Douglas, Nayara e Cleiton, bem como, interrogar a ré Nely, 

devendo aqueles serem conduzidos coercitivamente, e essa, intimada das 

cautelares e da redesignação do ato, juntamente com o alvará de soltura. 

II. Requisite-se a missiva de interrogatório da ré, sem cumprimento. III. Fixo 

o dia 22 de novembro de 2018, às 13h30min para tanto. IV. Defiro o pedido 

do MP para o modo de o Delegado providenciar exame complementar na 

vítima Douglas, para apurar a qualificação de sua lesão corporal, fixo 

prazo de 30 dias para tanto. V. Quanto ao pedido de revogação de prisão 

preventiva formulada pela defesa de Nely Pereira da Conceição, sob a 

argumentação de que não mais subsistem os requisitos para o seu 

encarceramento provisório, entendo que merece prosperar. ... ANTE O 

EXPOSTO, revogo a prisão preventiva de Nely Pereira da Conceição e 

concedo-lhe liberdade provisória, nos termos da fundamentação mediante 

o compromisso de:Comparecimento a todos os atos do processo dos 

quais for intimado;Manter comportamento social adequado;Proibição de 

frequentar bares, boates e locais congêneres;Comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço e não praticar outras infrações penais, todos, sob 

pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do § 4. art. 282 

do CPP.Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não deva 

continuar presa, expedindo carta precatória. VI. Cumpra-se com a máxima 

urgência, servindo a presente como mandado/ofício/precatória/alvará.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69740 Nr: 286-98.2015.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilde Montezuma de Albues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Varti Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão exarada no dia 20.9.2017, o que 

significa dizer que o processo não deverá vir concluso sem certidão 

acerca da manifestação da parte autora ou do decurso do prazo para 

esta finalidade.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81857 Nr: 1845-56.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BARBOSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por HERONDINA BARBOSA 

DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) veiculada na 

petição protocolada no dia 8.9.2017, o que faço com fulcro no artigo 924, 

II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104080 Nr: 1469-02.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelen da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 
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dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91077 Nr: 1577-65.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAFES, FAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCDG, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 Em decisão datada de determinou-se a liberação parcial do valor 

bloqueado.

Desta feita, em atenção ao pedido protocolado no dia, determino a 

IMEDIATA expedição dos alvarás para custeio do tratamento da autora.

Considerando que os valores têm sido liberados diretamente aos 

fornecedores dos medicamentos, queda-se desnecessária a prestação 

de contas.

Sem prejuízo do acima exposto, certifique se as partes manifestaram 

quanto as provas que pretendem produzir ou se decorreu o prazo para 

essa finalidade.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65554 Nr: 1416-60.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

I. Com a oitiva de testemunhas, declaro encerrada a presente Instrução 

Processual.

II. As alegações finais foram remissivas. Após, façam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença, cujo teor as partes serão 

intimadas.

III. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 3408-85.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Corrêa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A., Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária movida por REGINA CORRÊA MARTINS em 

desfavor da ITAUCARD S.A. e RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., pelos motivos narrados na inicial.

 Em despacho exarado no dia 12.3.2018, determinou-se que as partes 

requeridas esclarecessem acerca da petição de 16.1.2018, na qual 

consta termo de acordo pretensamente celebrado entre as partes (na data 

de 16.1.2018), uma vez que o documento apresentado é pouco legível. 

Determinou-se ainda a substituição da cópia do acordo celebrado.

 Posteriormente, as partes manifestaram ratificando os termos do ajuste.

 É o relatório.

Decido.

Considerando que, devidamente intimadas, as partes manifestaram sem 

arguir qualquer nulidade no acordo encartado aos autos, vislumbra-se que 

o ratificaram, sendo imperiosa a sua homologação.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença, julgo extinto com 

resolução do mérito o presente processo, com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas e honorários nos termos do acordo.

 Caso haja depósito em conta vinculada ao presente feito, expeça-se o 

respectivo alvará de levantamento.

Em caso contrário, caberá a parte autora postular pelo cumprimento do 

acordo.

 Publique-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos em seguida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 1417-45.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal MT - OAB:SIAPE 1873226

 “Vistos, etc.

I. Com a oitiva de testemunhas, declaro encerrada a presente Instrução 

Processual.

II. As alegações finais foram remissivas. Após, façam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença, cujo teor as partes serão 

intimadas.

III. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92484 Nr: 2194-25.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orminda Eloy da Paixão Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de inventário ajuizado por ORMIDA ELOY DA PAIXÃO DIAS, 

objetivando a partilha dos bens deixados pelo falecimento de PEDRO DIAS 

FILHO, seu marido.

Por ocasião do recebimento à inicial, determinou-se a intimação dos 

requerentes para, querendo, apresentar plano de partilha amigável, o que 

foi feito.

Os autos vieram conclusos em virtude do protocolo do plano de partilha 

amigável.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que os herdeiros são todos maiores e 

capazes, havendo consenso quanto à partilha.

Diante do exposto, com fulcro no art. 659, do CPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

celebrada entre os herdeiros maiores e capazes nestes autos de 

arrolamento dos bens deixados por falecimento de PEDRO DIAS FILHO.

Defiro o pedido de levantamento de valores existentes em conta bancária 

de titularidade do falecido, conforme solicitado no termo de partilha.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 361 de 713



Sem custas em face da gratuidade da justiça, que defiro neste ato.

P. I.

Transitada em julgado, expeçam-se os respectivos formais e alvarás.

Atente-se ao que prescreve o art. 659, §2º, do CPC, em relação à partilha 

e à adjudicação, assim com em relação à notificação do fisco.

Em seguida, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93419 Nr: 2633-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações Ltda 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Náutico Portal das Águas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CAMPOS 

MESQUITA - OAB:19640/O

 Vistos, etc.

 Tratam-se de embargos à execução movido por MORRO DO CHAPÉU 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA, contra CONDOMÍNIO 

NÁUTICO PORTAL DAS ÁGUAS, pelos motivos narrados na inicial.

Nesta data, o processo principal foi extinto.

 É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, é patente a inadequação da via eleita, na medida em que a 

ação principal tratava-se de processo de conhecimento e não de 

execução, não havendo, portanto, que falar-se em “embargos à 

execução”.

Veja, a arguição de ilegitimidade deveria ter sido arguida em sede de 

defesa na ação nº 3403-97.2015.811.0024 – cód. 77189 e não por meio 

de embargos à execução.

Além disso, o feito principal (cód. 77189) foi julgado extinto em sentença 

exarada nesta data.

Deste modo, por uma razão ou por outra, é evidente a falta de interesse 

processual.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, em face da inadequação da via e eleita e por entender 

não mais persistir interesse jurídico no deslinde da pretensão, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Deixo de condenar os embargantes em honorários advocatícios, em face 

do princípio da causalidade, ou seja, a ação principal foi extinta a pedido 

da parte autora, ora embargada, que reconheceu ser outro o proprietário 

do imóvel que deu origem à cobrança do condomínio, fato este que, por via 

transversa, atendeu ao objeto desta equivocada demanda.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Havendo apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76773 Nr: 3216-89.2015.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Conceição de Paula Silva, Eugenia de Brito 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de interdição, ajuizada por MARISTELA CONCEIÇÃO DE 

PAULA contra EUGENIA DE BRITO MARQUES, pelos motivos narrados na 

inicial.

Os autos vieram conclusos após a manifestação do Ministério Público 

acerca do pedido de desistência.

É o breve relatório.

DECIDO.

Considerando que não houve apresentação de contestação até o 

presente momento, infere-se viável a imediata homologação da desistência 

para extinção do feito sem resolução do mérito, consoante exegese do 

art. 485, §4° do CPC/2015.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da presente ação para os 

fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Assim sendo, revogo a decisão exarada no dia 16.3.2016.

Sem custas e honorários.

 Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78314 Nr: 504-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany de Almeida Ribeiro, SANEPLAN 

SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, Dênio Peixoto Ribeiro, 

Cleudson Luiz Fernandes, JOANA DARC SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação juntada aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 5932-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Mara Leocádio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christophe Daniel Bardon, Manoel Dresch, 

Ademar Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARMIENE RAMALHO DA SILVA 

- OAB:181908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:1857, Vitor 

Viscone Matias - OAB:OAB: nº 19192

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contrestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86254 Nr: 3895-55.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilce de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heber Helton de Paula Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Heron de Paula 

Guerreiro. - OAB:15407

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 
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autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

V. A. F. E. S. (AUTOR(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA OAB - 032.894.591-95 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000822-87.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. VIVIANE ALMEIDA DE FRANÇA E SILVA, representada por 

sua guardiã FÁTIMA ALMEIDA FRANÇA SILVA, ajuizou ação de 

restabelecimento de benefício de prestação continuada a pessoa com 

deficiência com pedido de tutela antecipada em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega na inicial, que requereu e 

lhe foi concedido em 8.11.2005, o benefício de prestação continuada ao 

deficiente, sob o nº NB/87 – 515.165.948-7. Narra, que teve seu benefício 

suspenso pela autarquia ré em 14.2.2018, em razão da “não apresentação 

da curatela”. Ao final, defende estarem presentes os requisitos para o 

deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos: “O deferimento 

da Tutela Antecipada em Caráter Liminar ‘inaudita altera parte’, 

determinando-se o restabelecimento do Benefício de Prestação 

Continuada em favor da Postulante”. É o relatório. Decido. No que tange ao 

pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC, os seguintes requisitos: 1. probabilidade do 

direito; e 2. o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, analisando os autos observa-se ter sido primeiramente deferido 

pela autarquia ré o benefício de prestação continuada ao deficiente, em 

8.11.2005. Contudo, o benefício foi suspenso em 14.2.2018, em razão da 

“não apresentação da curatela”. No entanto, ao que se nota das provas 

apresentadas neste momento processual, a incapacidade temporária 

subsiste, demonstrada mediante relatório e receituário médico, subscrito 

por médico especialista, lavrado em 29.3.2018, no qual relata o 

acompanhamento regular no ambulatório de dermatologia “mantendo 

quadro de feridas dolorosas disseminadas pelo corpo características da 

doença de base crônica e incurável”. Além disso, ao que tudo indica, o 

benefício de prestação continuada foi “suspenso” em virtude de potencial 

erro da autarquia ao não observar que a autora é representada, judicial e 

extrajudicialmente, por sua guardiã legal, a Sr.ª Fátima Almeida França 

Silva. Destaque-se, que a guarda provisória permanece em vigor, 

porquanto, da consulta dos andamentos do feito nº 

1202-64.2017.811.0024 – Cód. 90112 constata-se que não houve 

revogação da liminar. Assim sendo, ao menos em princípio, não se 

vislumbra razões para se cogitar a exigência de curador para pessoa não 

interditada que está sob a guarda legal de sua irmã. Portanto, demonstrada 

está a probabilidade do direito invocado. No tocante ao segundo requisito, 

qual seja o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vê-se 

que a autora é portadora de doença incurável, necessitando de cuidados 

constantes, inclusive, com tratamento paliativo de alto custo bancado pelo 

Estado por força de determinação judicial exarada na ação de nº 

1577-65.2017.811.0024 – Cód. 91077. Assim sendo, diante do seu estado 

clínico grave e do caráter alimentar do benefício de prestação continuada, 

nesta quadra processual, conclui-se suficientemente comprovado o 

segundo requisito. CONCLUSÃO Diante do exposto: I. DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, para determinar que a autarquia requerida restabeleça, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o benefício prestação continuada 

ao deficiente (BPC) em favor da autora Viviane Almeida de França e Silva, 

inclusive com o pagamento dos valores retidos desde 14.2.2018. NB 

5151659487 CPF: 027.076.871-89 NIT: 1.176.554.681-2 II. Para tanto, 

intime o INSS, por intermédio de seu Gerente da APS-ADJ de Cuiabá, para, 

no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar nos 

autos o cumprimento da ordem judicial de restabelecimento do benefício 

assistencial NB 5151659487 à parte autora, sob pena de: a) ser 

requisitada a instauração de procedimento policial para a apuração de 

eventual crime de prevaricação ou desobediência (Código Penal, artigos 

319 e 330); b) ser oficiado ao órgão disciplinar competente para a 

abertura de procedimento administrativo visando a apuração/aplicação de 

sanção disciplinar contra o servidor recalcitrante; c) ser remetida cópia 

dos autos ao Ministério Público Federal para o eventual ajuizamento de 

ação de improbidade administrativa contra o servidor recalcitrante, nos 

termos do artigo 11, inciso II, da Lei n° 8.429/1992. III. O mandado de 

intimação deverá ser instruído com cópia desta decisão e de todos os 

documentos que instruem a inicial, documentos pessoais da parte autora e 

outros que ainda se fizerem necessários para o cumprimento da medida. 

O mandado de intimação deverá ser assinado por este magistrado. Fica 

vedado ao oficial de justiça, em qualquer hipótese, o cumprimento do 

mandado na pessoa do procurador do INSS. IV. Defiro o pedido de 

gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do 

CPC. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, 

no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a ação, 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 

350 e 351 CPC). VIII. Sem prejuízo do acima exposto, diligencie o 

necessário para atualizar o endereço da autora nos demais processos em 

trâmite nesta comarca (1ª e 2ª Varas), se necessário, oficie-se. IX. 

Expeça-se o necessário COM A MÁXIMA URGÊNCIA. X. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de agosto de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000633-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

LIZUINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 20/09/2018, Hora: 13:30 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 30 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000365-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (REQUERENTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES (ADVOGADO(A))

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 14901488, para, querendo, apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 30 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VALLE (REQUERENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL RENAULT (REQUERIDO)
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Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para a Data: 11/09/2018 Hora: 14:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 30 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 20/09/2018 - Hora: 14:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 30 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

MARCOS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Designação de Audiência de 

Conciliação Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo 

art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 

701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO as partes Procuradores e Ministério 

Público de que, em cumprimento à determinação de id. 14582788, 

conforme pauta fornecida pelo CEJUSC e a fim de respeitar o prazo de 

citação de 20(vinte) dias antes da audiência, fica designado o dia 

17/10/2018 (quarta-feira) às 16h, para realização de audiência de 

conciliação. COLÍDER, 30 de agosto de 2018 PATRICIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101747 Nr: 3438-68.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 2361-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CARNELÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:329.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93869 Nr: 1965-81.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA VIANA ROCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 
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Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84867 Nr: 2255-67.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI GIZONI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50790 Nr: 1491-23.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92500 Nr: 979-30.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO CORREA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29034 Nr: 675-17.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO GUGLIELMI, REGINA ALVES DE SOUZA 

GUGLIELMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 2135-63.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BELGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99226 Nr: 1638-05.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA LOPES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58723 Nr: 346-24.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99504 Nr: 1825-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58540 Nr: 169-60.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON LOPES DA SILVA, Cpf: 

50903780968, Rg: 3897858-6, Filiação: Paulo Lopes da Silva e Tereza 

Queiroz da Silva, data de nascimento: 02/05/1955, brasileiro(a), natural de 

Cornélio Procópio-PR, aposentado. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a parte 
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exequente informou o pagamento do débito, requerendo a juntada do 

instrumento de mandato. Considerando a quitação do débito objeto da 

presente ação de execução fiscal, a extinção do processo é medida que 

se impõe. Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e 

julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso II e art. 

925, ambos do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101105 Nr: 2950-16.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVA SOARES DA SILVA, Cpf: 

86579398191, Rg: 1.253.130, Filiação: Donata Bertoza da Rocha e Jose 

Ferreira Soares, data de nascimento: 22/09/1946, brasileiro(a), natural de 

São Pedro do Suaçui-MG, viuvo(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Eva Soares da Silva, ambas qualificadas nos autos, 

em tese, representada pelas certidões de dívida ativa de p. 09/10. Entre 

um ato e outro, informado pela parte exequente o pagamento do débito 

exequendo à p. 29, a pugnar pela consequente extinção do feito.É o 

singelo relatório. Decido.Satisfeita a obrigação, impositiva a extinção da 

execução, pois exaurido o seu mérito, nada mais tendo a adiar o 

encerramento do processo.Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso III, 

e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em 

pauta.Condeno a parte exequente a pagar as custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de 

contenciosidade. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas 

e anotações de estilo.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83607 Nr: 963-47.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERTON CORREA DA ROCHA, Filiação: 

Elainecorrea Silva e Edson Inacio da Rocha, data de nascimento: 

14/08/2004, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, representadopela mãe. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, na pessoa 

de seu representante legal ELAINE CORREA DA SILVA, para no prazo de 

05(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Diante da certidão de p. 61, INTIME-SE a 

parte exequente, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

III, e § 1.º, do CPC.Concomitante, INTIME-SE o executado para se 

pronunciar.Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 1082-08.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS 

JUNIOR, Cpf: 22883081840, Rg: 44.090.024-4, Filiação: Silvana S.f. Pereira 

Martins e Adalberto Cesar Pereira Martins, data de nascimento: 

10/07/1988, brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-MT, casado(a), 

advogado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para no 

prazo de 05(cinco) dias dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do Novo Código de Processo 

Civil.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora para, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo, certifique-se.Após, venham-me conclusos para 

decisão.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52181 Nr: 2894-27.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO ALVES PEREIRA, Cpf: 

19681470982, Rg: 1.167.363, Filiação: José Pereira Peixoto e Joana Alves 

Pereira, data de nascimento: 23/07/1949, brasileiro(a), natural de Água 

Boa-MG, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como INTIMA-LO, acerca do ALVARÁ ELETRÔNICO 

nº 372744-0/2017, expedido nos autos, no valor de R$ 7.706,63(sete mil 

setecentos e seis reais e sessenta e três centavos), cuja a trasnferência 

ocorreu em 12/12/2017 na conta bancária informada nos autos, tendo 

como titular seu(ua) advogado(a) constituído(a), conforme sentença 

abaixo transcrita..

Sentença: Vistos etc.Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 

em que a exequente pleiteou a expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com 

a extinção da execução pelo pagamento.É o singelo relatório. 

Decido.Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do 

Código de Processo Civil. Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 

925, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução.Sem custas e 

despesas processuais, sendo o INSS isento de tais encargos, conforme já 

sedimentado na sentença. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 85, 

§ 7.º, do CPC.Por fim, DEFIRO o pedido de p. 180, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na 

conta por ela indicada. Dados declinados à p. 180.Notifique-se 

pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na conta de seu 

patrono.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 2326-35.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MESSIAS GONÇALVES 

MENDES, Cpf: 01963628144, Rg: 1790376-9, Filiação: Leonora Gonçalves 

Mendes e Francelino Gonçalves Mendes, data de nascimento: 11/08/1985, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), conferente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como INTIMA-LO, acerca do ALVARÁ ELETRÔNICO 

nº 372766-1/2017, expedido nos autos, no valor de R$ 6.533,85 (seis mil, 

quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), cuja a 

trasnferência ocorreu em 12/12/2017 na conta bancária informada nos 

autos, tendo como titular seu(ua) advogado(a) constituído(a), conforme 

sentença abaixo transcrita..

Sentença: Vistos etc.Pretensão de obrigação de fazer, para excluir seu 

nome do cadastro restritivo de crédito, SCPC, c/c indenizatória por danos 

morais, na ordem de R$ 14.480,00, em decorrência do mesmo fato, com 

pedido de antecipação de tutela para excluir de plano o nome negativado, 

aforada por Manoel Messias Gonçalves Mendes em face de Banco 

Bradesco Financiamentos S/A., ambos qualificados.Proferida sentença de 

mérito às p. 71/74, que acolheu a pretensão da parte autora, confirmando 

a liminar deferida nos autos, a condenar a requerida ao pagamento de R$ 

5.852,70 pelos danos decorridos da inclusão indevida de seu nome em 

cadastros negativadores de crédito, com juros e correção monetária 

desde a data da sentença.Pela petição de p. 79, frente e verso, a parte 

requerida informou o cumprimento voluntário da sentença, comprovando a 

exclusão da negativação indevida, e o efetivo pagamento por meio da guia 

judicial e comprovante de p. 80v.º/81, a pedir pela aquiescência da autora, 

e em caso positivo a consequente extinção pelo pagamento.Antes mesmo 

da parte requerida informar o cumprimento voluntário da sentença, o autor 

se manifestou sobre a informação do Banco do Brasil de p. 75, a pugnar 

pelo levantamento dos valores depositados em seu favor, e a extinção da 

ação pelo pagamento.É o singelo relatório. Decido.Quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito, nada mais tendo 

a adiar o encerramento do processo.Isto posto, nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta 

a execução.Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao 

nobre advogado da parte autora, DEFIRO o pedido de p. 76, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na Conta Depósitos Judiciais em favor do autor, na conta por 

ele indicada. Intime-o pessoalmente acerca da liberação dos valores na 

conta de seu advogado.Resta condenada a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89932 Nr: 2896-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE DOS SANTOS PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVESTRE DOS SANTOS PEDRO, Cpf: 

32662211172, Rg: 7867417, Filiação: Maria dos Santos Pedro e Jose Paulo 
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Pedro, data de nascimento: 11/10/1953, brasileiro(a), natural de M. 

Castelo-SP, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, acerca do 

ALVARÁ ELETRÔNICO nº 382519/2019, expedido nos autos, no valor de 

R$ 27.285,63(vinte sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 

três centavos), cuja a transferência ocorreu em 09/02/2018, na conta 

bancária informada nos autos, tendo como titular seu(ua) advogado(a) 

constituido(a).

Despacho/Decisão: istos etc.Cumprimento de sentença, entre as partes 

epigrafadas, em ação de aposentadoria por morte de trabalhador urbano, 

procedente, não desafiada por apelação.A autarquia demandada, 

devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

concordou com o cálculo apresentado pela parte exequente, conforme 

manifestação de p. 122, frente e verso. Desse modo, HOMOLOGO para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos o cálculo de p. 111/112 

apresentados pela autarquia demandada.EXPEÇA-SE o Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei.Feita a comunicação, vinculados os 

recursos financeiros advindos à Conta Depósitos Judiciais, intime-se a 

parte autora a indicar conta bancária, expedindo-se o alvará para seu 

levantamento, sem olvidar a necessidade de notificar o beneficiário 

pessoalmente, se a conta for de terceiro, inclusive se for, como de praxe, 

de seu patrono. Inteligência dos arts. 535, § 3.º, inciso II, do Código de 

Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei 

n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e n.° 

1 2 . 1 5 3 / 2 0 0 9  ( a r t .  1 3 )  e  d e m a i s  d i s p o s i ç õ e s  l e g a i s 

aplicáveis.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50796 Nr: 1502-52.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XAVIER PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ XAVIER PINHEIRO, Cpf: 

28475577920, Rg: 3.210.304-9, Filiação: Antonio Pinheiro de Azevedo e 

Maria Xavier Prates, data de nascimento: 22/02/1948, brasileiro(a), natural 

de Vila de Lagoa Real-BA, viuvo(a), trabalhador rural, Telefone 

9935-2689. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, acerca do 

ALVARÁ ELETRÔNICO nº 361317-8/2017, expedido nos autos, no valor 

de R$ 43.014,85(Quarenta e três mil e quatorze reais e oitenta e cinco 

centavos), cuja transferência ocorreu em 30/10/2017, na conta bancária 

informada nos autos, tendo com titular seu(ua) advogado(a) 

constituído(a).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.A parte executada, devidamente 

citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, apresentou 

embargos à execução intempestivos (p. 122/130), conforme certidão de p. 

131.O autor concordou com cálculo apresentando pela executada, 

conforme manifestação de p. 133.Desse modo, HOMOLOGO para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de p. 129/130.EXPEÇA-SE o 

Ofício de Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente, sob as penas da lei.Inteligência dos arts. 535, § 

3.º, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, 

com redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° 

e 17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

JOSIELLE DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000383-58.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

4.481,14; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73), ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSIELLE DA SILVA MIRANDA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. JOSIELLE DA SILVA MIRANDA ajuizou ação 

previdenciária de salário maternidade em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que é segurada especial da 

previdência social na qualidade de trabalhadora rural e que, em razão de 

ter tido uma filha, faz jus ao benefício do salário-maternidade, eis que 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213 de 1991, inclusive o 

período de carência. Recebida a inicial ao ID 7998929, este Juízo indeferiu 

o pedido tutela antecipada, determinou a citação da demandada e, por fim, 

designou audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia 

Requerida apresentou contestação ao ID 9239334, alegando que a 

requerente não possui qualidade de segurada e, ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. Audiência de instrução realizada ao ID 10266777, 

oportunidade em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas 

presentes, momento em que a parte requente ofereceu as alegações 

finais remissivas a inicial e reiterou o pedido de tutela antecipada. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. 1 - Inicialmente, em que 

pese a preliminar argüida pela Autarquia demandada, verifica-se que se 

trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2015, não havendo que se 

falar em quinquênio. 2 - Assim, estando devidamente instruído o feito e 

não havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. O Sistema de Previdência Social, estruturado pela Constituição 

Federal, com regulamentação infraconstitucional pelas Leis nº 8.212/91 e 

8.213/91 é de caráter oneroso, e o gozo das prestações respectivas 

submete-se a requisitos genéricos e específicos, consoante a espécie de 

prestação previdenciária pretendida. Na forma disposta pelo art. 39, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, é devido à segurada especial o 

benefício salário-maternidade, no valor de um (01) salário-mínimo, durante 

cento e vinte (120) dias, desde que seja comprovado o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos doze (12) meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício. No caso dos autos, os 

documentos apresentados pela autora corroboram sua versão quanto ao 

fato gerador do benefício de salário-maternidade, como segurada 

especial, ora requerido, para a concessão do referido benefício. Frise-se 

que a autora logrou provar o tempo de exercício da atividade rural e o 

período de carência, pois, além de haver início razoável de prova material, 

como: I) ID 5489013 e 5489020 - Nota fiscal e de produtor rural em nome 

do avô da autora, ano de 2011 e 2012. II) ID 5488990 – Termo de guarda 

provisória da autora ao seu avô, ano de 2009. III) ID 5488996 – Certidão de 
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nascimento do filho, ano de 2012. Com efeito, os documentos acostados 

aos autos servem perfeitamente como início razoável de prova material, 

não se fazendo necessária a abrangência dessa prova a todo o período 

que se pretende comprovar, conforme entendimento jurisprudencial de 

nossos tribunais, servindo apenas para complementar a prova 

testemunhal. Aliás, o STJ aprovou a Súmula 577, que tem a seguinte 

redação: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao 

documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente 

prova testemunhal colhida sob o contraditório”. (STJ. 1ª Seção. Aprovada 

em 22/06/2016, DJe 27/06/2016). Neste viés, a prova testemunhal firme e 

segura, colhida em juízo, é idônea para comprovar o exercício de atividade 

rural da requerente durante o período de carência exigido, em face da 

precariedade das condições de vida do trabalhador rural, ainda mais se 

corroborada, como na espécie, por início de prova material. Assim, 

vejamos os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de 

instrução: “Que conhece a autora desde 2007. Que desde 2007 a autora 

mora com o avô no sítio. Que já viu a autora trabalhando diretamente no 

campo. Que cria gado de leite e planta horta. Que não tem empregados, 

nem maquinários. Que a autora engravidou a autora morava no sítio 

ainda”. (SIC) Aparecido Moreira da Costa. “Que conhece a autora desde 

2007, quando estudava e sempre via autora dentro do ônibus. Que a 

autora morava com os avós no sítio. Que tirava leite e cuidava dos 

animais. Que não tinha maquinários, nem empregados”. (SIC) Rozana 

Aparecida da Fonseca Bachiega. Portanto, faz jus a requerente ao 

benefício pleiteado, uma vez que, atendidos os requisitos indispensáveis à 

concessão do salário maternidade - início de prova material apta a 

demonstrar a condição de segurada especial e comprovação do 

nascimento da filha, (art. 55, § 3º, e parágrafo único do art. 39, da Lei 

8.213/91). Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de salário-maternidade, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS a pagar à Autora Josielle da Silva 

Miranda, em prestação única, as 04 (quatro) parcelas devidas e vencidas 

do salário-maternidade, cada uma no valor mensal de 01 (um) salário 

mínimo vigente na data do parto, nos termos do art. 71, da Lei n. 8.213/91, 

devidamente acrescidas de juros e correção monetária. Nos termos do art. 

80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010, segue 

os parâmetros para implantação do benefício. Número do CPF: 

033.658.111-41. Nome da Mãe: Joze Simões da Silva Miranda. Nome da 

Autora: Josielle da Silva Miranda. Endereço: Comunidade Santo Antônio, 

Sítio São Jose, município de Colíder – MT. Benefício concedido: 

Salário-Maternidade. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do benefício que é amparar a família da trabalhadora 

quando, em razão do período pré e pós-gestacional, não tem condições de 

exercer suas atividades. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC/2015. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas, na forma da lei. 7 - Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 

- Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

15 dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43703 Nr: 618-91.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MSMB, HMG, HMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSÉ GOMES, Filiação: 

Benedita Gomes, brasileiro(a), natural de Monte Vidéo-MA, convivente, 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DA SENTENÇA PREFERIDA 

NOS AUTOS, a seguir tanscrita.

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 

uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Em analogia ao 

disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação 

da parte devedora via DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosangela Block 
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Banazeski, digitei.

Colíder, 29 de agosto de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99311 Nr: 1694-38.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELENE DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para querendo manifeste-se, 

nos autos, no prazo legal, sob os documentos juntados às fls. 73/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90320 Nr: 3225-33.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO REVERSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para querendo, manifestar-se, 

sobre os documentos de fls 115/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33501 Nr: 1071-57.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DE GODOY LISKOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87441 Nr: 841-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO APARECIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que se manifeste em relação as fls 37 e 

38 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35182 Nr: 2263-25.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os documentos de fls 178/183.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90549 Nr: 3412-41.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/MT, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT

 Autos nº. 3212-41.2014.811.0009 - Código nº. 90549

Decisão

Vistos, etc.

1. Considerando que o Dr. Douglas Beckmann Morel Luck, devidamente 

intimado para devolução dos autos em epigrafe, conforme documentos 

anexos, não atendeu a ordem e manteve-se com a carga dos autos, aliado 

ao disposto no artigo 434, I, da CNGC, DETERMINO a expedição de 

mandado de exibição e entrega de autos, em desfavor do douto causídico, 

sob pena de caracterização do crime de sonegação de autos.

2. Oficie-se à OAB, subseção local, comunicando que o advogado supra, 

embora intimado, não devolveu os autos, para as providências cabíveis, 

nos termos do inciso II, do artigo 434, CNGC, encaminhando-se as cópias 

das certidões e documentos anexos a este decisum.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 5930 Nr: 368-05.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS GRAÇAS SILVA - 

OAB:390649

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou 

apresentação dos memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 3911-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 3911-59.2013.811.0009 - Código nº. 86953

Decisão

Vistos, etc.

1. Considerando que o Dr. Eduardo Moreira de Oliveira Silva, devidamente 

intimado para devolução dos autos em epigrafe, conforme documentos 

anexos, não atendeu a ordem e manteve-se com a carga dos autos, aliado 

ao disposto no artigo 434, I, da CNGC, DETERMINO a expedição de 

mandado de exibição e entrega de autos, em desfavor do douto causídico, 

sob pena de caracterização do crime de sonegação de autos.

2. Oficie-se à OAB, subseção local, comunicando que o advogado supra, 

embora intimado, não devolveu os autos, para as providências cabíveis, 

nos termos do inciso II, do artigo 434, CNGC, encaminhando-se as cópias 

das certidões e documentos anexos a este decisum.
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Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 963-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Outros Incidentes de Execução Iniciados de 

Ofício->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERIVANIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos: 963-71.2018.811.0009 – Código: 110842

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando que estes autos referem-se somente a regularização da 

ordem de prisão expedida pela Comarca de Canindé de São Francisco/SE 

em desfavor de Jerivanio da Silva, o qual encontra-se segregado na 

Cadeia Pública de Sinop/MT, DECLINO da competência em favor do Juízo 

da Comarca de Sinop/MT, a fim de que seja dado prosseguimento a 

referida regularização, bem como o respectivo recambiamento do preso.

 Sem prejuízo, OFICIEM-SE a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Juízo da Comarca de Canindé de São Francisco/SE, a 

respeito do teor da presente decisão.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 29 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 2338-10.2018.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIA DEVANI TEIXEIRA DA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2338-10.2018.811.0009 – Código nº. 113064

 Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Objeto Apreendido em que Antonia 

Devani Teixeira da Macedo postula a devolução de um Celular Samsung 

g570MWDS M682 J5 Prime Doura Serial NR 358866085542431 e uma 

Motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, placa NPO 7958, Chassi 

9C2JC411OAR515034, cor preta, apreendidos nos autos da ação penal 

em apenso, código nº 109531.

Instado a manifestar-se o MPE postulou pela procedência em parte do 

pedido (fls. 28/30).

Pois bem.

Considerando que não resta dúvida quanto à propriedade da motocicleta 

requestada em relação a requerente, consoante documento de fl. 09, bem 

como não se evidencia interesse ao processo, tenho que não há qualquer 

óbice à sua restituição em consonância com o parecer ministerial.

Já no que diz respeito ao aparelho celular, como já adiantado pelo Parquet, 

não restou devidamente comprovada à propriedade pela requerente, haja 

vista que o documento de fl. 10 indica a pessoa de Israel Teixeira de 

Macedo como sendo proprietário do referido aparelho, de maneira que, por 

ora, não prospera o pleito nesse ponto.

Ante o exposto, com fulcro no art. 120, do Código de Processo Penal, 

ORDENO a restituição da Motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, placa NPO 

7958, Chassi 9C2JC411OAR515034, cor preta, postulada nestes autos, a 

sua legítima proprietária Antonia Devani Teixeira da Macedo.

No mais, ACOLHO o pleito ministerial (fl. 14 – último parágrafo) no tocante 

a intimação da requerente para que comprove a propriedade, para o que 

fixo 5 dias. Decorrido o prazo, concluso.

Translade-se cópia deste decisum para os autos da Ação principal de 

Código nº 109531 (apenso).

Às providências.

Publique. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 29 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85891 Nr: 3284-55.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, LUIZ 

ANTONIO SALGUEIRO, BENEDITO MOREIRA BRITO, LUIZ DONIZETTI 

ROCHA, RICARDO CALDEIRA REZENDE, ADMAR AGOSTINI MANICA, 

OSMAR SERAFINI RODRIGUES, LUIZ PEDRO PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:MT 7.0l0, 

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, CILSO 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT- 20.430, ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 

15848, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT, RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha Valdecir Aparecido do Carmo no Juízo 

deprecado de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 79-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Autos n. 79-42.2018.811.0009 – Código n. 109531

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 280, INTIME-SE novamente a defesa do 

denunciado para que apresente as contrarrazões recursais.

2. Na eventualidade de nova inércia, INTIME-SE, pessoalmente, o acusado 

para que, em 5 dias, constitua novo advogado ou diga não ter condições 

ocasião em que será assistido pela Defensoria Pública, devendo, neste 

caso, ser aberto vista a referida instituição.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 27 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111541 Nr: 1412-29.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DONADIA - 

OAB:17248/O

 Autos nº. 1412-29.2018.811.0009 - Código nº. 111541

Despacho

Vistos, etc.

1. Acolho a manifestação ministerial de fl. 63, em razão, DESIGNO 

audiência de retratação para o dia 25 de setembro de 2018, às 17h00min.

2. INTIME-SE a suposta vítima.
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Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO CHAVES FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001098-03.2017.8.11.0009 Parte Autora: JHUAN MIRANDA DA SILVA 

Parte Ré: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: INTIMAR a(s) 

parte(s), através do(a) Advogado(a) para ciência do retorno dos autos do 

Trinunal de Justiça, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Antonia Vanderleia da Costa Nunis Gestora 

Judiciária Substituta Portaria 067/2018 - CA SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO CHAVES FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001098-03.2017.8.11.0009 Parte Autora: JHUAN MIRANDA DA SILVA 

Parte Ré: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: INTIMAR a(s) 

parte(s), através do(a) Advogado(a) para ciência do retorno dos autos do 

Trinunal de Justiça, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Antonia Vanderleia da Costa Nunis Gestora 

Judiciária Substituta Portaria 067/2018 - CA SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001434-70.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ARLINDA 

GOMES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 25 de outubro de 2018 às 

15h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14842429. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

DENIR APARECIDO URSULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001368-90.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: DENIR 

APARECIDO URSULINO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 16 de outubro de 2018 às 

15h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14758818 Colíder/MT, 22 de agosto de 2018 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001382-74.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIANA 

MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o 23 de 

outubro de 2018 às 14h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, intimar 

o(a) advogado(a), por todo o teor da decisão de id. 14759892. Colíder/MT, 

22 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ROSIQUEILA ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001380-07.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ROSIQUEILA 

ANDRADE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 23 de outubro de 2018 às 
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14h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14759781. Colíder/MT, 22 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA YAGUCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000275-92.2018.8.11.0009 Parte Autora: PATRICIA YAGUCHI Parte Ré: 

ESTADO MATO GROSSO e outros FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão juntada no ID 

- 14999280, bem como, para pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Antonia Vanderleia da Costa Nunis Gestora Judiciária 

Substituta Portaria 067/2018 - CA SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000987-82.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta pela parte 

autora em desfavor da parte ré. Aduz a parte autora, em síntese, não 

possuir débitos com a parte requerida, surpreendida que foi ao tomar 

conhecimento que seus dados cadastrais foram inseridos na lista de 

inadimplentes. Relata, ainda, que não conseguiu efetuar a retirada do valor 

a título de pensão alimentícia de seus filhos, pois o cartão estava 

bloqueado devido ao referido débito pelo qual já havia sido adimplido. Dai 

requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao 

crédito até decisão final. No mérito, pede a declaração de inexistência do 

débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A parte reclamante 

juntou documentos de Num. 13584159 - Pág. 1/4 (cópias da CTPS) que 

indicam não possuir ela qualquer registro de trabalho. Com isso, a 

declaração de hipossuficiência de Num. 13584126 - Pág. 1 é verossímil 

diante da situação de desemprego, ratificada que foi pela juntada das 

cópias da CTPS, razão pela qual é de se conceder os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. II.2 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois ao 

revés do que afirma, consultada a base de dados do SPC/SERASA, não 

há qualquer negativação em nome da parte autora promovida pela parte 

ré, consoante extrato anexo. Assim, ao menos em sede de cognição 

sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II.3 - Da inversão do 

ônus da prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão do 

ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC. c) DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Proceda a zelosa Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada da presente decisão e para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, na dicção do art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ELAINE ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001031-04.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JANETE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos morais com 

pedido de antecipação de tutela proposta por JANETE ALVES DA SILVA 

em desfavor NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, ambos(as) 

devidamente qualificados(as) nos autos. Afirma a parte autora ter 

contratado os serviços da parte reclamada em maio de 2018 pelo valor de 

R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos). Contudo, teve o serviço 

interrompido em razão da ausência de pagamento, eis que a parte ré 

informou aceitar o recebimento do débito apenas via cartão de crédito. 

Entanto, afirma que, no dia 07 de junho de 2018, a parte ré efetuou 

indevidamente dois descontos de suas contas corrente e poupança de 

mensalidades de serviços que não foram prestados. Dai requer, 

liminarmente, a abstenção de efetuar cobranças da conta corrente da 

parte autora até decisão final. No mérito, pede a confirmação do pedido 

liminar e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 
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Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, pois que há dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO por ora o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 28 

de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-42.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010210-42.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EXECUTADO: CLIMAZON INDUSTRIAL 

LTDA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida 

pela parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente 

intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte 

executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 29 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
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RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000651-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RONALDO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Considerando que, no termos do art. 

485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL TEIXEIRA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000786-90.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: JOEL TEIXEIRA COUTINHO Vistos. Consoante certidão 

retro, a parte autora foi intimada pessoalmente em audiência para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE CASTRO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE TERESINHA STRASSBURGER (ADVOGADO(A))

ROSANA STRASSBURGER (ADVOGADO(A))

PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001118-91.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO DE CASTRO 

SANTANA REQUERIDO: PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o 

exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 62/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora SHIRLEY REGINA RIBEIRO, Matrícula 

23620, Gestora Judiciária Substituta da 1ª Vara desta Comarca, se 

ausentará de suas funções, no período de 23/08/2018 a 06/09/2018, em 

razão de estar de atestado médico.

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor JOÃO VICTOR LADEIA, matrícula 34814, Analista 

Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário da Primeira 

Vara desta Comarca, em substituição a titular Shirley Regina Ribeiro, no 

período de 23 de agosto a 06 de setembro de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 09/2018 – CA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS... CONSIDERANDO 

que a servidora Shirley Regina Ribeiro – Gestora judiciária e o servidor 

João Victor Ladeia – Analista Judiciários, não poderão comparecer no 

Processo Seletivo para recrutamento de estagiário Nível Médio.

RESOLVE: Convocar os servidores, Edivaldo Marcos – Agente da infância 

e Juventude e Wagner Stupp – Oficial de Justiça, para auxiliarem nos 

trabalhos relativos à aplicação da prova objetiva que se realizará no dia 

02/09/2018, a partir das 08:00 horas, na Escola Municipal João Medeiros 

Calmon em Comodoro. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume.

Eu, Flavio Violato Benteo, Gestor Geral, digitei. Comodoro, 30 de Agosto de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito e Diretor do 

Foro

EDITAL Nº 10/2018 – CA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

CONSIDERANDO que a servidora Shirley Regina Ribeiro – Gestora 

judiciária e o servidor João Victor Ladeia – Analista Judiciários, não 

poderão comparecer no Processo Seletivo para recrutamento de 

estagiário Nível Superior

RESOLVE: Convocar os servidores, Edivaldo Marcos – Agente da infância 

e Juventude e Wagner Stupp – Oficial de Justiça, para auxiliarem nos 

trabalhos relativos à aplicação da prova objetiva que se realizará no dia 

02/09/2018, a partir das 08:00 horas, na Escola Municipal João Medeiros 

Calmon em Comodoro.

E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 

edital, que será afixado no lugar de costume. Eu, Flavio Violato Benteo, 

Gestor Geral, digitei. Comodoro, 30 de Agosto de 2018. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ISFER (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASTO APARECIDO HENRIQUE (RÉU)

ERALDO BENJAMIN PELUSO (RÉU)

ARMANDO MARTINS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

22 da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono os autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do AR juntado - Id: 

15069252.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000834-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Autora a juntar ao 

autos, no prazo de 05 dias, a guia de custas e despesas de ingresso, a 

guia de diligência do oficial de justiça, bem como os respectivos 

comprovantes de pagamento das supracitadas guias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000864-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO CESAR (ADVOGADO(A))

MADEFORTES MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO (IMPETRADO)

GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO (IMPETRADO)

ROGERIO LUIZ GALLO (IMPETRADO)

Diretor da SEFAZ-MT (IMPETRADO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado de notificação da autoridade Coatora 

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO – MAT. 398022560, Agente de 

Tributos Estaduais, Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL JOSAFÁ 

JACOB (XII DE OUTUBRO – MT/RO), em 5 dias. (Acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000838-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO OLIVEIRA GRAVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado de citação do polo passivo, em 5 

dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4592 Nr: 830-11.2001.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO FÁBIO ARCANJO 

RODRIGUES - OAB:331415, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653, 

MASSAO RIBEIRO MATUDA - OAB:103409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 5105-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para se manifestar 

acerca da juntada da Carta Precatória de ref: 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62613 Nr: 707-90.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, 

ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O banco exequente requer, às fls. 99, a suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação, dos cartões de crédito e de débito, bem como a inclusão do 

nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

 Verifica-se que o exequente não comprovou ter efetuado nenhuma 

diligencia a fim de localizar bens dos executados, somente tendo pugnado 

pela realização de penhora online.

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão pleiteado.

Defiro o pedido de inclusão dos devedores nos órgão de proteção ao 

crédito.

Nomeio a Defensoria Pública para realizar a defesa da exequente Oneida 

Ana Feroldi Giongo, tendo em vista que a mesma foi citada por edital (fls. 

87).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61265 Nr: 3066-47.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:14687

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 3109-28.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Vistos.

Primeiramente, cumpre salientar que ainda não foi declarada a fraude à 

execução, mas – como se observa nos despachos fls. 315 e 334 – 

somente foi determinada a intimação do terceiro adquirente para 

manifestar no feito, o que ainda não ocorreu.

1 - Tendo em vista a manifestação retro, intime-se o executado para 

efetuar o pagamento do saldo remanescente.

2 – Expeça-se alvará para liberação dos valores existentes nos autos em 

favor da parte autora, para a conta informada às folhas 336-verso.

3 - Intime-se o terceiro adquirente para, querendo, opor embargos de 

terceiro no prazo de 15 dias, nos termos do art. 792, §4º do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 1089-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO JOSÉ CASTILHO, ANA PAULA RODRIGUES 

CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FAVALESSA 

SAMPAIO - OAB:375.091/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO 

- OAB:10.393/O

 Código 86620.

Vistos.

Considerando a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 

1003904-04.2018.8.11.0000 às fls. 696, determino o cumprimento da 

decisão de fls. 646 que determinou a remessa dos presentes autos à 2ª 

vara cível de Cuiabá/MT.

P. I. Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 3802-60.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TENDE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que se manifestem 

acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 2871-33.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO GOTARDO DE AQUINO, JANETE 

GOTARDO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade dos embargos de 

declaração e intimo a parte requerida para, no prazo legal, manifestar nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91850 Nr: 2890-29.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN, IVANIR PASSINATO, 

NARA MARIA PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Código 91850.

Vistos.

Em relação ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 247, intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de 

recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade dos embargos de 

declaração e intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 1141-31.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ ENRIQUE FERRARI, LORENE FERNANDEZ DALL 

NEGRO FERRARI, JOSE CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN, SÔNIA 

BEATRIZ CAMBRUZZI BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERRARI - 

OAB:13.870/MS, FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA - OAB:5.616-MS, 

JOSÉ CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO - OAB:5794/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, CREUNEDE RAMOS PEREIRA - OAB:11745, LUCIANO 

RIBEIRO DA FONSECA - OAB:7677-MS]

 Vistos.

Deixo de analisar a petição retro, uma vez que realizada por terceiro que 

não á parte nesses autos.

Saliento que acaso o peticionante queira intervir nos autos deve se valer 

do instrumento processual devido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122238 Nr: 3045-61.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM, TFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122238.

Vistos.

Cuida-se de ação de divórcio consensual ajuizada por JOSÉ CARLOS 

MARTINS e TELMA FRANCISCA DA SILVA MARTINS, em que sustentam 

serem casados desde 16/11/2006 sob o regime de comunhão parcial de 

bens.

 Com vista dos autos, em parecer, o douto representante do Ministério 

Público manifestou favoravelmente à procedência do pedido, a fim de que 

seja decretado o divórcio do casal para dissolver o vínculo matrimonial.

Decido.

Com a Emenda Constitucional 66/2010, o artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:

 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

 (...)§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010).

Diante da expressa previsão constitucional, entendo que não há mais 

condições para a decretação do divórcio, bastando o pedido da parte 

interessada e, em havendo alguma discussão, deve ser remetida para as 

vias ordinárias, decretando-se de toda forma o divórcio.

No presente caso os interessados concordam com a decretação do 

divórcio.

Pelos fundamentos acima declinados, é de ser decretada a procedência 

do pedido contido na inicial.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

artigo 226, § 6°, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

decreto o divórcio do casal JOSÉ CARLOS MARTINS e TELMA 

FRANCISCA DA SILVA MARTINS.

Homologo o acordo de forma que suas cláusulas passam neste momento 

a compor a presente sentença.

 A requerente voltará a usar o nome de solteira, TELMA FRANCISCA DA 

SILVA.

 P. I.

 Ciência ao MPE.

 Transitada em julgado, expeça-se Mandado para Inscrição e Averbação 

aos Cartórios competentes.

 Após, arquive-se, em segredo de justiça, conforme artigo 155, II, do 

Código de Processo Civil.

Comodoro/MT, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92574 Nr: 3199-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82551 Nr: 4107-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSISA ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII 

DE OUTUBRO - MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para 

reconhecer ilegalidade da apreensão de mercadoria além do tempo 

necessário para materializar a infração fiscal, confirmando a liminar 

anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.Não interposto recurso voluntário no 

prazo legal, remetam-se os autos para apreciação de recurso obrigatório 

pelo Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, da Lei 

12.016/09.Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109620 Nr: 5168-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TGJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS, WJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:23855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes 

requeridas acerca da sentença de Ref. 33, abaixo transcrita: " Vistos. 

Trata-se de medida protetiva solicitado pelo Ministério Público visando 

proteger a adolescente que estariam sendo negligenciada. O despacho 

inicial deferiu a aplicação imediata das medidas solicitadas. O Ministério 

Público requer o arquivamento do feito. Decido. Em face do exposto, tendo 

em vista que o feito exauriu sua finalidade, julgo PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo 

Civil. P.R.I.C. Ciência ao MP. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119118 Nr: 1634-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA DE 

OLIVEIRA BARROSO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RONDOLÂNDIA GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, COMISSÃO PROCESSANTE 
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através dos seus Membros: Presidente: Vereadora ADRIANA OLIVEIRA 

BARROSO Relator: Vereadora LIGIA NEIVA Membro: Vereadora DORIZETE 

QUIRINO, LIGIA NEIVA, DORIZETE QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora acerca da 

sentença de ref: 31, abaixo transcrita: “ Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por AGNALDO RODRIGUES DE 

CARVALHO em face do Presidente da Câmara Municipal de 

Rondolândia/MT, Sr. GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, e Comissão 

Processante, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LÍGIA NEIVA e DORIZETE 

QUIRINO. Foi deferida a liminar e determinada a paralisação dos trabalhos 

referente ao Processo Comissão Especial n. 004/2017, instituída pela 

Resolução n. 10, de 16 de novembro de 2017. Acostado nos autos (fls. 

178/185) informação dos Impetrados de houve o arquivamento dos 

processos por extrapolação do prazo legal. Em razão disso, o Impetrante 

requereu a extinção da presente ação pela perda do objeto. Decido. Tendo 

em vista a manifestação dos impetrados, é evidente a perda 

superveniente do objeto do presente mandado. Isto posto, ante a perda do 

objeto declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos. 

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência ao 

MPE. P. R. I. C.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116337 Nr: 454-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GALTERIO - 

OAB:134685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 116337.

Vistos.

Considerando o documento de fls. 69 que atesta que o bem ainda não foi 

recuperado e considerando que o protesto decorre de valores não pagos 

referentes ao IPVA, defiro a antecipação de tutela para suspender os 

efeitos do protesto.

Em relação à certidão de fls. 74, deve a secretaria certificar a citação do 

DETRAN e não do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão de fls. 

22 que determinou que o DETRAN fosse acrescentado no polo passivo.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122524 Nr: 3167-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para que se 

manifeste acerca da Carta Precatória juntada na Ref: 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36624 Nr: 1323-36.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprida a 2ª parte do mandado de citação e 

penhora, que será cumprido pelo oficial de justiça Alysson Moreira 

Martins, matr.: 26145, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123882 Nr: 3680-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROGÉRIO VALFRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO FÁBIO 

ARCANJO RODRIGUES - OAB:331415, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653, MASSAO RIBEIRO MATUDA - OAB:103409/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte ambargada da decisão abaixo 

transcrita:"Vistos. 1 – Dispõe o artigo 675 do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no 

processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, 

até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa 

particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da 

respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro 

titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo 

pessoalmente. Em pese o trânsito em julgado da sentença nos autos 

principais o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado de 

que o trânsito em julgado de decisão proferida em ação de reintegração de 

posse não obsta a oposição de embargos de terceiro. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DE 

CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO 1. "O trânsito em julgado de 

decisão proferida em ação de reintegração de posse não obsta a 

oposição de embargos de terceiro" (REsp n.º 341.394, Min. Nancy 

Andrighi).. "Limitando-se os efeitos da coisa julgada às partes que 

integraram o processo (CPC, art. 472), pode o terceiro, não citado e 

desconhecedor da ação principal, utilizar-se dos embargos previstos no 

artigo 1.046 e seguintes do Código de Processo Civil para garantir a sua 

propriedade e/ou a sua posse sobre a coisa turbada ou esbulhada por 

força de ordem emanada de sentença judicial já transitada em julgado". 

(AC n.º 1999.014324-4, Des. Luiz Carlos Freyesleben). (Apelação Cível n. 

2005.011283-6, de Garopaba, 3ª Câmara de Direito Civil Relator: Des. 

Marcus Tulio Sartorato, j. em 8.7.2008). Diante disso, RECEBO os 

presentes embargos. 2 – Apensem-se os presentes embargos aos autos 

principais (Código 4592), com fulcro no art. 676 do Código de Processo 

Civil 3 – Trata-se de Embargos de Terceiro Com Medida Liminar ajuizada 

por CARLOS ROGÉRIO VALFRÉ, DARCI VALFRÉ, PEDRO SERGIO DE 

JESUS RANGEL, WALENTIM WINGENBACH, JOEL MINETO e IVONE 

TONETTO, em face do ESPÓLIO DE JOSÉ SANTOS RODRIGUES, 

representado por sua inventariante ANDRÉA RODRIGUES, todos 

qualificados nos autos. Afirmam os embargantes que são legítimos 

possuidores de forma mansa e pacífica, com origem em justo título, de uma 

área de terras de aproximadamente 6.000,0000 ha (seis mil hectares), 

regularmente divididas em lotes distintos, há mais de 17 (dezessete) anos, 

sobre os quais sempre desenvolveram a atividade agropecuária, 

tratando-se de posse justa, produtiva, de total boa-fé, e que atende à sua 

função social. Relatam que foram surpreendidos pela tentativa de 

cumprimento de um mandado de manutenção/reintegração de posse 

expedido nos autos do processo de Código 4592, pelo Juízo da Primeira 

Vara da Comarca de Comodoro/MT, sendo que são terceiros na aludida 

ação e não possuem qualquer relação com a “invasão” que ensejou a 
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propositura do dito interdito possessório, ocorrida no ano de 2001. Alegam 

que adquiriram a área mediante justo título firmando negocio com os 

próprios sucessores do são sucessores do próprio autor da ação 

possessória, Espólio de José Santos Rorigues, ou seja, a posse da área 

foi transmitida pelos próprios autores da Possessória. Requerem 

liminarmente a imediata suspensão do cumprimento da ordem de 

reintegração/manutenção exarada nos autos em apenso (Cód. 4592) na 

área cuja posse fora cedida aos Embargantes pelo Embargado A parte 

embargante aditou a inicial requerendo a juntada da cópia integral dos 

autos do processo principal (fls. 137). Decido. No que tange ao pedido 

liminar FAZ-SE necessário a verificação dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. 

Denota-se que há probabilidade do direito nesta fase procedimental, uma 

vez que que os embargantes acostam às fls. 52 e seguintes instrumento 

particular de compra e venda de imóvel rural em que consta como 

vendedores o Sr. Leandro Rodrigues e a Sra. Andreia Rodrigues, 

sucessores do espólio, o que aparentemente faz prova acerca da 

transmissão legal da posse. Salienta-se que em um primeiro momento 

Leandro Rodrigues entrou com a possessória como autor, o que deixa 

claro a sua situação de sucessor do Espólio, bem como há certidão do Sr. 

Meirinhos nos autos principais (fls. 137) afirmando que há informações de 

que a área se encontra com sucessores do autor. O perigo do dano se 

mostra evidente, uma vez que se houver o cumprimento do mandado de 

manutenção e reintegração da posse, poderá causar grande prejuízo aos 

embargantes, tendo em vista que desenvolvem atividade agropecuária no 

local. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede 

que esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 

300). Diante do exposto, determino a suspensão do mandado d de 

manutenção e reintegração da posse expedido na ação principal (código 

4592). 4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118075 Nr: 1203-46.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSA, ESA, CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Código 118075.

Vistos.

Na contestação (fls. 86) a defesa arrolou como testemunha as seguintes 

testemunhas: Aguinaldo batista da cruz, Gelson Tomaz, Elza brito 

nogueira.

 O MPE por sua vez arrolou as seguintes testemunhas: Andréia Regina 

Piovezan Rocha; Anderson Clayton da Silva; Jainamar Farias de Souza; 

Tammy Gaíva Carmona; Dulce Souza Matos Martins.

 Na audiência do dia 16/04/2018 a defesa desistiu da oitiva de Aguinaldo e 

insistiu na oitiva das adolescentes, porém RESSALTO QUE AS 

ADOLESCENTES NÃO FORAM ARROLADAS NA MANIFESTAÇÃO DE FLS. 

86.

 Assim sendo, faço vistas dos autos ao MPE para que se manifeste 

acerca do pedido de fls. 275 antes de apreciar a solicitação.

 Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122659 Nr: 3237-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMEX - INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino a reintegração 

provisória da posse da área de 58,2508 há (cinquenta e oito hectares, 

vinte e cinco ares e oito centiares, 582.507,68 m2, denominada de Unidade 

Turística Uirapuru (Cachoeira Uirapuru). Designo audiência de conciliação 

ou de mediação para o dia 15 de outubro de 2018, às 15h00min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania.Citem-se e Intimem-se os embargados, via DJE, para, querendo 

apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, como dispõe o 

artigo 679 do CPC, sob pena de se presumir aceito como verdadeiros os 

fatos alegados.Intimem-se os embargados para comparecerem na 

audiência de conciliação. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 2628-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, 

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:OAB/MT 24.820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - 

OAB:21059/O

 Código 121336.

Vistos.

Em relação ao pedido feito pelo MPE às fls. 208 que solicita que o veículo 

de placas NJN-6830 seja acautelado em favor da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente de Nova Lacerda, deixo de apreciá-lo neste momento tendo 

em vista a solicitação de fls. 190 em que a autoridade policial solicita que o 

carro lhe seja acautelado em favor da delegacia de Campos de Júlio.

Ressalto que o artigo 62 da lei de drogas prevê que:

 Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios 

de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 

Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da AUTORIDADE 

DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, excetuadas as armas, que serão recolhidas na 

forma de legislação específica.

§ 1o Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens 

mencionados neste artigo, a AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA poderá 

deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua 

conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

Assim sendo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 62 da lei de drogas, 

autos ao MPE.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73238 Nr: 413-67.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73238.

Vistos.

Razão assiste à peticionante.

Determino que a secretaria faça contato telefônico com o perito e ainda o 

intime por e-mail para que ele cumpra a determinação de fls. 161 que 

determinou que o perito se manifestasse acerca da impugnação de fls. 

147.

 Saliento que o laudo já havia sido juntado às fls. 134, ou seja, de fato o 
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perito se enganou quando novamente juntou o laudo às fls. 196.

Assim sendo, intime-se o perito para responder a impugnação de fls. 147.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 30 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 2773-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A (BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LUIZ CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101312 Nr: 1549-31.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MATTANA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, 

IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que se manifestem 

quanto ao retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76232 Nr: 1660-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que se manifestem 

quanto ao retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121877 Nr: 2876-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, SMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autos ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126018 Nr: 4572-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 126018.Vistos.Trata-se de cumprimento provisório de sentença 

em que a parte exequente afirma que a autarquia previdenciária cessou 

de forma arbitrária o benefício cuja implantação foi determinada 

judicialmente. Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de 

seu responsável, a implantar o benefício no prazo de 10 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 ou comprove que já 

implantou o referido benefício, devendo, para tanto, ser expedida carta 

precatória à Justiça Federal para que o INSS cumpra com a obrigação de 

implantar o benefício conforme a presente decisão(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125924 Nr: 4544-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO BARANIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 126018.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente afirma 

que a autarquia previdenciária cessou de forma arbitrária o benefício cuja 

implantação foi determinada judicialmente.

 Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, a implantar o benefício no prazo de 10 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 ou comprove que já 

implantou o referido benefício, devendo, para tanto, ser expedida carta 

precatória à Justiça Federal para que o INSS cumpra com a obrigação de 

implantar o benefício conforme a presente decisão.

 Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 

item anterior, além da aplicação da multa diária, será extraída cópia dos 

autos e remetida ao Ministério Público para instauração de procedimento 

em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de desobediência.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de sua procuradoria por remessa 

eletrônica dos autos para, querendo, apresentar impugnação à presente 

execução.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125932 Nr: 4548-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENO NEVES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.

 Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, a implantar o benefício no prazo de 10 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 ou comprove que já 

implantou o referido benefício, devendo, para tanto, ser expedida carta 

precatória à Justiça Federal para que o INSS cumpra com a obrigação de 

implantar o benefício conforme a presente decisão.

 Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 
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item anterior, além da aplicação da multa diária, será extraída cópia dos 

autos e remetida ao Ministério Público para instauração de procedimento 

em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de desobediência.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de sua procuradoria por remessa 

eletrônica dos autos para, querendo, apresentar impugnação à presente 

execução.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 2489-40.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO ZONTA, 

ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, SÔNIA 

REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81266 Nr: 3614-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TRENTO, JULIANA LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - OAB:16681, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos.

A fim de que seja deferido o pedido de inclusão de ANTONIA PEREIRA 

NUNES DOS SANTOS, determino que o autor junte aos autos a devida 

procuração.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 327-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, HUGO 

HENRIQUE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 (...) Pois bem. Em que pese a confusão o caso é simples.Não foram 

arbitrados honorários neste processo, pois ele foi considerado como 

sendo uma execução não embargada. Não foram arbitrados honorários no 

segundo processo, pois ele foi considerado duplicidade do primeiro. 

Ocorre que os embargos à execução se encontram apensados ao 

processo de código 89487, o que seria o segundo processo. Ora, a 

situação deve ser corrigida. Fixo honorários de 10% dos valor da causa 

nos presentes autos.Determino que os embargos à execução que se 

encontram apensados ao processo de código 89487 sejam apensados 

aos presentes autos para que aqui eles sejam decididos.Determino que o 

valor depositado a título de penhora on line nos autos 89487 seja 

transferido para os presentes autos, afinal esta é a primeira execução. Em 

relação aos embargos de declaração propostos por Jaime Basso, em que 

pese sua intempestividade importante relatar o que se segue. Às fls. 38 

dos autos consta a seguinte certidão: “Certifico que remeti para 

publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9483, com previsão de 

disponibilização em 24/02/2015, o movimento "Despacho->Mero 

expediente" de 20/02/2015, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA representando o polo 

ativo(...)Assim, não se sustenta a tese de que o embargante não foi 

intimado da sentença de extinção. Assim sendo, por não vislumbrar a 

hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios propostos por HUGO HENRIQUE 

GARCIA e deixo de conhecer os embargos propostos por Jaime Basso. 

Traslade cópia dessa decisão ao processo de código 89487. Publique-se. 

Intimem-se.Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 3639-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação ministerial constante dos autos, designo a 

audiência para nova PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO para o dia 10 de outubro de 2018 às 13h30min.

Intime-se o acusado.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Acusado a ser intimado:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, RG 2159751-0 SSP/MT CPF 

034.674.611-65, natural de Ataleia-MG, filho de Maria Rodrigues dos 

Santos, residente no Sítio União, Gleba Bom Jardim Estancia, zona rural, 

município de Comodo.

Finalidades: INTIMAR o acusado para comparecer na audiência designada.

 Observação: O senhor oficial de justiça deverá questionar a denunciada 

se ele possui condições financeiras para constituir advogado, e caso a 

resposta seja negativa, será nomeado defensor público ou dativo para 

representa-lo em juízo.

Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 2396-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso de apelação que já se encontra com as 

razões, de forma que impulsiono os autos ao recorrido para que 

apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121503 Nr: 2707-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, uma vez 

que a denúncia foi ofertada quando obtidos indícios de autoria e 

materialidade, bem como não ter havido ainda a instrução do feito, a fim de 

produção de provas sob o contraditório e ampla defesa, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 2018, às 13:30h, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.Intime-se o 

acusado e as testemunhas arroladas, de acordo com o que determina o 

artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.No intuito de racionalizar o 

trabalho, a presente decisão SERVE COMO MANDADO e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial 

militar.Intime-se o MPE e a defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de DireitoRéu a ser intimado:RONALDO LUIZ DA 

SILVA, nascido em 18/11/1963, natural de Divinópolis/MG, filho de 

Benedito Luiz da Silva e Alzira Almeida da Silva, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 15296398 SSP/SP, devidamente inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas sob nº 023.622.048-98, residente e domiciliado na 

Fazenda São Domingos, Gleba Noroagro, em Comodoro/MT, celular [65] 

99690-1917;Vítima:EDILAINE ALVES DE OLIVEIRA, Rua Euclides Borgo 

Número 303, Nova Vacaria, Comodoro/MT, telefone [65] 9 

9968-0037.Testemunhas:EDNEIA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA, do lar, 

com endereço residencial na Fazenda São Domingos, município de 

Comodoro - MT;CLAUDIO JOSÉ ALVES DE SOUZA, vaqueiro, com 

endereço profissional na Fazenda São Domingos, município de Comodoro 

– MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11807 Nr: 88-78.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema CNIB, pois a parte interessada não 

demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens do 

requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 353-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 P. I. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 3945-15.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por Ernandes Alves 

do Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

 Exarada sentença de improcedência dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, apresentou o requerente recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS serem remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto, 

caso já não tenha feito.

Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 1123-53.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI PREUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Defiro o pedido retro.

Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, para reativar o benefício previdenciário concedido, no prazo 

de 05 dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento no valor 

de R$10.000,00 (dez mil reais), ou comprovar que já reimplantou o referido 

benefício.

Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 

item anterior, além da aplicação da multa por descumprimento, será 

extraída cópia dos autos e remetida ao Ministério Público para instauração 

de procedimento em desfavor do responsável pelo cometimento do crime 
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de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92265 Nr: 3085-14.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANI LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora, para dar o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118838 Nr: 1516-07.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR LUCCHESI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Cezar Lucchesi Filho ajuíza a presente Ação de 

aposentadoria por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DETERMINO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 14h20min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121105 Nr: 2525-04.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AZAMBUJA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Maria de Azambuja Ferreira ajuíza a presente Ação de 

aposentadoria por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DETERMINO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 14h40min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122051 Nr: 2968-52.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente José Pereira da Fonseca ajuíza a presente Ação de 

aposentadoria por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DETERMINO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 
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contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121090 Nr: 2519-94.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 26 de outubro de 2018, a partir das 

15h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.DEFIRO a prova oral: depoimento pessoal do requerente e prova 

testemunhal. Na forma do art. 407 do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [item 2.9.1.3, da Seção 9, do Capítulo 02, 

da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de justiça, a começar 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido [art. 241, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto na Portaria nº 051/2009-CA, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independente de 

intimação.Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 de 

s e t e m b r o  d e  2 0 1 8 ,  à s  1 4 h 0 0 m i n . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de agosto de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68543 Nr: 1927-89.2014.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 Fica a parte interessada intimada para manifestar-se no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36046 Nr: 741-36.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA 

DE ALMEIDA FELDMANN, Celso de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 Código 36046

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração que INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO 

MADEIRA S/A interpõe contra sentença proferida (fls. 441/443), alegando 

ocorrência de omissão e erro material, requerendo sua reforma, fls. 

445/447.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão e o erro material apontados.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II e III, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na 

sentença de fls. 441/443:

Onde se lê:

“(...) homologando ainda o valor de R$ 392.736,81 (trezentos e noventa e 

dois mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) a título de 

indenização.”

Leia-se:

“(...) homologando ainda o valor de R$ 362.736,81 (trezentos e sessenta e 

dois mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) a título de 

indenização.”

Outrossim, supro a omissão constatada, acrescentando o seguinte 

excerto:

“O valor depositado pela requerente (fl. 136) a ser liberado aos requeridos 

deverá ser abatido do valor da condenação.”

 No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100886 Nr: 1323-26.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DREIDIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 
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SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 1297-91.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87653 Nr: 1410-16.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78871 Nr: 2736-45.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CLOVIS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114606 Nr: 7231-64.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKS, CLAUDIO MESSIAS DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1481-86.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, por não vislumbrar as hipóteses contidas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 4895-87.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 4361-85.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 Ante o exposto, torno NULA a comunicação do ato processual carreado à 

fl. 65.Por consequência, nula a imposição da multa moratória de 10% 

sobre o valor do débito, diante do cumprimento voluntário da sentença pelo 

executado, fl. 68, que não foi devidamente intimado, diante da nulidade da 

intimação acima declarada.Outrossim, tendo em vista a vinculação parcial 

dos valores depositados pelo requerido, conforme fls. 91 e 94, expeça-se 

ofício à Caixa Econômica Federal para que proceda a devida vinculação 

do depósito constante à fl. 95 junto a Conta Única do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, caso já não o tenha feita, para posterior averbação a 

estes autos, o que deverá ser procedido pela Serventia deste Juízo.No 

mais, ante a controvérsia das partes quanto ao valor remanescente do 

débito, remetam-se os autos ao Contador Judicial para efetivação de 

cálculo, sem o cômputo de acréscimo de 10% de multa moratória.Após, 

vistas as partes para manifestação, em 05 dias.Em seguida, autos 

conclusos.Às providências.Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68999 Nr: 2280-32.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, OZIMAR MOTA DA 

SILVA DO CARMO SOUZA, MARCOS GUIDO PEROVANO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa c.c. Reparação de Danos, 

ajuizada pelo Ministério Público em face de Marcelo Beduschi e Marcos 

Guido Perovani Piovezan e Ozimar Mota da Silva do Carmo de Souza.
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Decido.

De proêmio, defiro o requerimento de fls. 1086/1087.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, bem como do 

depoimento pessoal dos requeridos, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 14h00min.

Consigno que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas (fls. 1139, 1142/1143).

Intimem-se pessoalmente os requeridos para prestarem depoimento 

pessoal, constando no mandado que se presumirão confessados os fatos 

contra ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a 

depor (CPC, Art. 385, § 1º).

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118038 Nr: 1189-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMES DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Banco do Brasil S/A interpõe Embargos de Declaração contra a sentença 

prolatada nos autos que homologou acordo entre as partes.

Segundo o embargante a decisum embargado encontra-se omissa ao 

pedido de suspensão da execução.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 Da omissão.

 Atento aos autos verifico que a manifestação da parte embargante 

merece guarida, vez que no decisum embargado restou omissa na 

manifestação acerca ao pedido de suspensão da execução.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO para suprir a omissão 

contida na parte final da sentença embargada de ref. 18, razão pelo qual 

acrescento a seguinte redação:

“Indefiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, vez que 

não haverá prejuízo as partes, que poderão requerer o cumprimento de 

sentença”.

No mais, permanece inalterado a decisum Vergastado.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68770 Nr: 2101-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MAIKO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT 3.517-B, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 VISTOS, ETC.

Indefiro o requerimento de prova emprestada formulado pelo Ministério 

Público, ante a não participação dos réus na produção de prova, o que 

viola o contraditório e a ampla defesa.

No mais, abram-se vistas as partes para que apresentem alegações finais 

no prazo de 5 (cinco) dias, começando pelo Ministério Público.

Após, vistas ao advogado do réu Maiko Ferri para que, querendo, ratifique 

ou complemente suas alegações finais já apresentadas.

Por fim, ante a ausência de Defensor Público na Comarca, nomeio para 

defender os interesses do réu Sadi Luiz Piccinin Junior, o Dr. Otto 

Marques de Souza, OAB nº 12.404, sendo que ao final dos trabalhos 

serão fixados honorários a seu favor, devendo ser intimado para que, 

após as alegações finais do Ministério Público, apresente alegações finais.

Cumpra-se, com prioridade, por tratar-se de um processo afeto à Meta/02 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77269 Nr: 2090-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDS, ECNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado Dativo, para que manifeste-se nos autos, 

conforme R. Decisão de ref.: 15.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118038 Nr: 1189-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMES DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da R. Decisão, ref.: 25, 

dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39983 Nr: 1001-79.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, 

MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 39983

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração que FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL 

MULTICARTEIRA, interpõe contra a sentença que julgou extinto o processo 

e o condenou em honorários advocatícios.

 Alega o embargante, que a sentença possui contradição, pois não houve 

triangularização processual, motivo pelo qual não há falar em condenação 

em honorários de sucumbência, devendo a decisão ser reformada.

 É a síntese do necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 388 de 713



Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença proferida, de fato, possui 

contradição, pois não houve apresentação de contestação pelo requerido, 

portanto, indevida a condenação em honorários de sucumbência, verba 

devida ao advogado vencedor da demanda.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

III, do CPC, para suprir a contradição constante na sentença embargada, 

pelo que revogo a condenação em honorários de sucumbência disposta à 

fl. 77.

 No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Comodoro-MT, 28 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106157 Nr: 3629-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA SANTOS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A DO NOROESTE DE MATO GROSSO 

SICREDI NOROESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Fica a parte requerida intimada a retirar as cartas precatórias, bem como 

comprovar a sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67737 Nr: 1292-11.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDC, KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA LARA DE CAMPOS 

- OAB:3377-RO, RODRIGO FERREIRA BATISTA - OAB:2840/ RO

 (...)Pelo exposto, revogo parcialmente a decisão de fl. 95, no que 

contraditória a presente.Expeça-se auto de adjudicação do bem 

penhorado à fl. 74 em favor da exequente, observando-se as 

formalidades legais, art. 877, CPC.Intime-se a exequente, para no prazo de 

15 dias, juntar aos autos o valor atualizado da dívida, descontando a 

quantia referente a motocicleta adjudicada, fl. 74, bem como manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender 

cabível.Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 10849 Nr: 1005-34.2003.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVAN RAIMUNDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 10849

SENTENÇA

 Vistos Etc.,

Trata-se de Ação de Inventário dos bens do espólio Idelvan Raimundo de 

Andrade, ajuizada por Claudio Pereira de Andrade, devidamente 

qualificado nos autos.

Ressai dos autos que o requerente pugnou pela extinção do feito, 

informando que será realizada a partilha dos bens deixados pelo espólio 

extrajudicialmente, por serem os herdeiros todos maiores e capazes, fl. 

87.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais pelo requerente. Sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 28 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66522 Nr: 254-61.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443, MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048-B/MT

 Código 66522

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração que AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EPP interpõe contra decisão proferida (fl. 78), 

alegando ocorrência de omissão, fls. 79/80.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II, do CPC, acrescentando o seguinte excerto na decisão de fl. 78:

“Desde já, DEFIRO a remoção do bem penhorado para as mãos da 

credora, declarando-a como fiel depositária, para adjudicação ou venda 

particular pelo valor de avaliação, no limite do débito exequendo, devendo 

fornecer meios para remoção do bem no juízo deprecado.”

Outrossim, determino ainda que seja certificado se o executado foi 

intimado da penhora on-line de fls. 69/71.

Se intimado e decorrido o prazo para impugnação, certifique-se, e só 

então expeça-se alvará para levantamento dos valores, conforme 

determinado à fl. 78.

No mais, permanece a decisão nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111142 Nr: 5767-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 VISTOS, ETC.
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Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62208 Nr: 253-13.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, DEBORA REGINA SIGNOR, ISABEL 

RITA SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Agro Sul Produtos Agropecuários Ltda.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se proposto desde o 

ano de 2013, sendo indeferida a suspensão e intimado o exequente para 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção.

Assim sendo, a parte exequente requereu novamente a suspensão dos 

autos por 120 (cento e vinte) dias.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Indefiro o pedido retro, pois é sabido que este Juízo não poderá ficar à 

mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria 

atenção aos princípios do devido processo legal e da celeridade 

processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 02 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LEITE (REQUERENTE)

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 30 de 

agosto de 2018. "ATO ORDINATORIO: TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE 

IDOSO, COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇAO DA PAUTA DE AUDIENCIA, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA ANTECIPAR A SOLENIDADE PARA O DIA 

19/09/22018 AS 11H30MIN." O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria, processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da ANTECIPAÇÃO DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser 

relizada no dia 19/09/2018 as 19/09/2018 as 11h30min. Fica, também, 

intimada a reclamante, intimada, na pessoa de sua patrona a se 

manifestar, no prazo de cinco dias, acerca do Oficio do INSS anexado ao 

ID 15047204. Processo: 1000335-51.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 

16.716,92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

JESUS LEITE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-36.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000196-36.2017.8.11.0046. Vistos. 1 – No tocante ao pedido de tutela de 

urgência, necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 

do CPC, os quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a presente 

análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita 

sob cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado 

utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do 

direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. 

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca do pagamento a maior, tendo em vista que a própria autora 

relata na inicial que há duas parcelas em aberto. Ora, não há ilegalidade 

pela cobrança de parcelas em aberto pela empresa requerida, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, uma vez que não foram comprovados os requisitos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 – As partes são legítimas e estão 

bem representadas em juízo. 3 – Na contestação não foram suscitadas 

preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, 

razão pela qual dou o feito por saneado. 4 – Fixo como ponto 

controvertido decidir: a. se a requerida está cobrando quantia indevida; b. 

acerca da legalidade dos juros cobrados nas parcelas 2 a 8 do contrato 

140992 e 2 a 5 do contrato 140993. 5 – Especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento ou caso entendam desnecessário 

manifestem acerca do julgamento antecipado do feito. Caso a parte solicite 

a produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunhas já 

seja apresentado quando do seu requerimento. 6 – Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 7 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))
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ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 30 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, para que no prazo de cinco dias tome as providencias 

necessarias solicitadas no do Oficio do INSS, anexado ao feito. Processo: 

1000353-72.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 22.685,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: TEREZINHA DO NASCIMENTO 

SOARES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 30 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, para que no prazo de cinco dias tome as providencias 

necessarias solicitadas no do Oficio do INSS, anexado ao feito. Processo: 

1000353-72.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 22.685,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: TEREZINHA DO NASCIMENTO 

SOARES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010172-21.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DEODATO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RODRIGO MOURA DE VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 30 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da penhora on line realizada, bem como, do prazo de 10 

dias para, querendo, opor embargos. DECISÃO: (...)Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado, que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado. No mais, considerando o cumprimento da 

penhora on-line, INTIME-SE a parte executada para, querendo, apresentar 

embargos no prazo legal. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro-MT, 16 de 

agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito 

Processo: 8010172-21.2012.8.11.0046; Valor causa: R$ 24.178,02; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ERALDO DEODATO DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010172-21.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DEODATO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RODRIGO MOURA DE VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO MANDADO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO 

COMODORO , 30 de agosto de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, da penhora on line realizada, bem 

como, do prazo de 10 dias para, querendo, opor embargos. DECISÃO: 

(...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, 

do CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado. No mais, considerando o 

cumprimento da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada para, 

querendo, apresentar embargos no prazo legal. Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Comodoro-MT, 16 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior, Juiz de Direito Processo: 8010172-21.2012.8.11.0046; 

Valor causa: R$ 24.178,02; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ERALDO 

DEODATO DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11099 Nr: 1191-57.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE PALHARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANCARGO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA TATIM 

- OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo 

de 10(dez) dez dias, manifeste-se acerca da correspondencia devolvida 

as fls 226. Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestora Judiciaria.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 014/18/DF - Tornar público o resultado dos candidatos 

habilitados por meio da análise dos documentos apresentados no período 

de 30 de julho a 10 de agosto do corrente ano, em conformidade com o 
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Edital n.º 010/18/DF e Provimento n.º 06/2014/CM, de 07.03.14, com suas 

classificações.

* O Edital n° 14/18-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94804 Nr: 3648-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELY ROBERTO PINTO, RUTE GUIMARÃES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS E EXAMINADOS......Assim, restando demonstrada a 

sobreposição das áreas, tanto pelas descrições dos limites e 

confrontações descritas nas matrículas, quanto pelo laudo pericial juntado 

aos autos, o cancelamento da matrícula pleiteada na inicial é medida que 

se impõe.Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, e na LRP, DECLARO A 

NULIDADE da matrícula nº R 1/8.904, Livro n.º 2-AE, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca de Jaciara, em razão da evidente 

existência de duplicidade de matrícula da mesma área rural, conforme 

fartamente comprovada nos autos e, ainda, ante a inexistência de prejuízo 

a terceiros, tendo em vista que o requerente seria o único prejudicado.Via 

de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, 

determinando, após o trânsito em julgado, o arquivamento com baixa na 

distribuição.Ciência ao Ministério Público.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara-MT, 30 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001621-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DE SOUZA MORAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001755-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MANSOR FILHO (ADVOGADO(A))

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FRANCA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71666 Nr: 12449-55.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESFR, SFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do 

mérito, ante a ausência dos pressupostos processuais, com supedâneo 

no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Isentos de custas processuais 

por serem pobres na forma da Lei 1.060/50 e do art. 98, do NCPC.Após, 

transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.Às 

providências.Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89335 Nr: 1046-21.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE LORENTINO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por ALICE LORENTINO DOS SANTOS FERREIRA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com 

resolução do mérito.Via de consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que a exigibilidade ficará 

suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo o necessário, e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99424 Nr: 5825-19.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANDRA GABRIELE DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinilson Gonçalves Mariano 

- OAB:18.478 - GO, Carlos Eduardo Muricy Montalvão - OAB:24.294 - 

GO, Juliana Lazara Alvarenga Montalvão - OAB:40.273 - GO, 

MICHELLE DE CASTRO CINTRA - OAB:48624, RENATA SOARES 

PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA - OAB:OAB-GO 

33.551

 Vistos etc.....A impugnação ao benefício da justiça gratuita e a alegação 

de inépcia da inicial já foram objeto de análise, conforme se observa na 

Ref. 39, razão pela qual deixo de análisá-las..A demanda se resolverá 

com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor e legislação 

processual em vigor, considerando a relação jurídica vivenciada entre as 

partes envolvidas.Observa-se que a autora requereu a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, que por se tratar de norma de ordem 

pública, dentre as medidas ali previstas está a inversão do ônus da 

prova......A qualidade de pessoa física da autora perante a imobiliária 

também faz presumir a hipossuficiência, sobretudo técnica, porquanto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 392 de 713



dispõe esta última de instrumental técnico e Know-how para se 

desincumbir do ônus de prova.Nessas condições, presentes os requisitos 

legais (CDC, art. 6º, VIII), inverto o ônus da prova quanto à capitalização 

de juros, taxas de juros remuneratórios em desacordo com o contrato ou 

com média do mercado, apurada pelo Banco Central, lançamentos 

indevidos, cabendo à imobiliária provar sua não ocorrência, sob pena de 

arcar com as consequências processuais daí decorrentes.Registro, por 

oportuno, que a presente decisão não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a arcar com as custas da prova pericial.E, considerando, as 

manifestações da parte autora, defiro a produção de prova pericial 

contábil.Somente a parte autora requereu a perícia contábil tal qual 

disposto no “caput” do art. 95, do NCPC. Assim, a autora deverá suportar 

o valor dos honorários do Perito, mas por ser a parte autora beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, o valor será pago pelo Estado de Mato 

Grosso e repassada apenas ao final da demanda.Nomeio para atuar como 

Perita, a Sra. Ivete Missio, com endereço na Rua Carijós, n.º 781, Centro 

de Jaciara – MT, com conhecimentos técnicos na área de 

contabilidade......Jaciara - MT, 28 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108620 Nr: 535-86.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERNANDES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc....Pois bem. No tocante à impugnação à justiça gratuita 

concedida à embargante, tenho que esta deve ser rechaçada.É que no 

caso em apreço, a irresignação da embargada não foi carreada de 

nenhuma prova de que a embargante se encontra em condições de 

suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo 

de seu sustento próprio ou de sua família, ônus este que lhe 

competia.Consigna-se que este juízo apreciou devidamente os 

documentos anexados à exordial, deferindo-se as benesses à 

embargante, concessão esta que não pode ser revogada tendo por base 

argumentos genéricos.Não vislumbrando qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, dou o feito por saneado.Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos da demanda a 

existência ou não de poderes para que a primeira executada, pessoa 

jurídica, firmasse aval em nome da embargante.Sendo assim, Intimem-se 

as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas (CPC, Arts. 

10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se 

caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo 

requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo 

prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.Em caso de 

pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com 

anotações para sentença.Às providências.Jaciara/MT, 28 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11843 Nr: 748-20.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO LUIZ CYPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57327 Nr: 1581-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 280-31.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MAIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA MENDES DE 

CAMARGO - OAB:210.065 SP, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:OAB/SP 

88.098, LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O

 Vistos etc.No caso presente, a empresa requerida trouxe aos autos a 

prova do contrato existente entre a mesma e a seguradora GENERALI 

BRASIL SEGUROS, consoante Ref. 30, evidenciando a apólice nº 

48311100266, que a vincula à relação jurídica em apreço, assim como, 

sobreveio manifestação do requerente em sua réplica, não se opondo à 

intervenção, razão pela qual defiro o pedido de denunciação da lide.Com 

isso, ordeno a citação do denunciado (art. 126 do CPC), consignando que 

o prazo para a resposta é de 15 (quinze) dias, bem como os efeitos do 

artigo 128 do CPC.O denunciante deverá providenciar a citação do 

denunciado, no prazo prescrito no artigo 131 do CPC e seu parágrafo 

único, sob pena de ficar sem efeito a denunciação.Em tempo, determino a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da exequente para que 

efetue o levantamento dos valores depositados, conforme juntada de Ref. 

31.Proceda, o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a 

liberação.Por fim, providencie a parte autora a anexação dos documentos 

elencados pela demandada à Ref. 37/38, a fim de que seja incluída em 

folha de pagamento, conforme decisão de Ref. 04.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50597 Nr: 2433-47.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90143 Nr: 1451-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 
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do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, SHEILA 

CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme decisão de Ref. 48 foi deferida apenas a penhora dos direitos 

do executado sobre o veículo VW/Voyage 1.0, branca, ano/modelo 

2011/2012, placa OAS/7364, já que este se encontra alienado 

fiduciariamente.

Dessa forma, determino a notificação do credor fiduciário, sendo este a 

própria parte exequente, para que preste informações acerca da situação 

atual de eventual crédito em nome do executado, decorrente do contrato 

de alienação fiduciária.

Assim, indefiro o pedido de remoção do veículo objeto de constrição.

De outra banda, cumpra-se conforme determinado na ref. 48..

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68214 Nr: 1582-30.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MÉRI 

GODOY BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

A parte exequente comparece aos autos à Ref. 97 requerendo seja 

excluída da demanda a executada DIONE MÉRI GODOY BERNARDI, tendo 

em vista o julgamento dos embargos de nº 653-60.2013.811.0035 – Código 

68363. Além disso, requer seja determinada a baixa da constrição 

realizada sobre o imóvel de matrícula nº R/17.253 do CRI local e a 

realização de penhora online em face do executado CARLOS ROBERTO 

BERNARDI, caso não seja realizada a penhora no rosto dos autos 

determinada à Ref. 80.

Inicialmente, trasladem-se cópias da sentença e acórdão proferidos nos 

autos de Embargos à Execução nº 653-60.2013.811.0035 – Código 68363.

 Em seguida, proceda-se à correção do polo executado, excluindo-se 

DIONE MÉRI GODOY BERNARDI.

Ademais, expeça-se o competente mandado de liberação da penhora 

gravada na matrícula nº R/17.253, do CRI local.

De outra banda, verifica-se que a penhora no rosto dos autos ainda não 

fora realizada pelo Juízo de Santo Antônio do Leverger/MT, em razão da 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme Ofício anexado à Ref. 98.

Lado outro, caso negativo a penhora no rosto dos autos, e diante do 

pedido de penhora via BACENJUD, com a resposta do ofício, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer planilha 

atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78415 Nr: 1612-04.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO GL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA - OAB:150926, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte exequente 

pugna pela penhora do faturamento da pessoa jurídica (Ref. 73).

Pois bem.

O requerimento do exequente, ao menos neste momento, não merece 

deferimento.

Isso porque, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça anexada à Ref. 

31, a empresa executada sequer foi citada.

Portanto, indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa 

FRIGORÍFICO GL LTDA EPP e determino a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço da devedora ou 

comprovar o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 2495 Nr: 300-23.1998.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE SOUZA, NORMA BATISTA DE 

SOUZA, VICENTE FERREIRA, Bernadete Batista de Souza., Jean Fabio 

Pinto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTA BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92554 Nr: 2646-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA-ME, Daiane Baron, 

CLAUDINES BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Vistos etc.

Comparece a empresa embargante reafirmando sua situação de 

hipossuficiência ao argumento de que quitou as dívidas trabalhistas, bem 

como possui diversas restrições junto aos órgãos protetivos de crédito.

Pois bem.

Em análise à documentação trazida aos autos, a juntada de Certidão da 

Justiça do Trabalho e Declaração de Consumidor, expedida pela CDL não 

se denota a efetiva demonstração da incapacidade financeira da empresa 

embargante, como se exige para a pessoa jurídica.

Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça gratuita.

Por outro lado, há que se registrar que o § 6º do Art. 98, do CPC aduz que, 

conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Assim, no prazo de 15 (quinze) dias, e considerando o disposto no § 2º, 

primeira parte, do art. 99, do CPC, caso a embargante queira, proceda ao 

recolhimento das custas e despesas de ingresso em 03 (três) parcelas 

mensais, sendo a primeira parcela no prazo acima estabelecido, e as 

demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada parcela.

Consigno que nos termos do art. 290, do CPC, será cancelada a 
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distribuição do feito se a parte não honrar com o pagamento assumido.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27423 Nr: 1006-20.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000683-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o comprovante da diligência do 

oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATALA NUNES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o comprovante da diligência do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000835-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA MARLI DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA. - EPP (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a parte requerida devidamente citada e intimada (ID 

13287360), não apresentou manifestação. Certifico ainda que, faço 

expedir intimação a requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51060 Nr: 2942-75.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ADÍLIO SCHMITT, MARLENE 

OLIVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Processo nº 2942-75.2012.811.0010

Código nº 51060

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de fl. 187, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, 

§ 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo 

autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 15 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 989-42.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Antônia de Jesus Silva, no valor de 1 

(um) salário mínimo, bem como, ao pagamento do 13º salário, na forma do 

inciso I, do art. 39 da Lei nº 8.213/91, DESDE A DATA DA INCAPACIDADE 

LABORATIVA APONTADA PELA PERÍCIA MÉDICA, QUAL SEJA, JANEIRO 

DE 2017.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o 

disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. Tendo em vista o 

nítido caráter alimentar do benefício...serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

vez que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 23 de agosto de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58607 Nr: 2489-12.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na concessão do 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em 

favor de Luzia de Souza Celestino, bem como, ao pagamento do 13º 

salário, com data de início do benefício que fixo desde a data do 

requerimento administrativo, qual seja, 11/05/2017.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Tendo em vista o nítido 

caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio 

da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na 

Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.Condeno ainda o demandado ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, porquanto o valor da 

condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 23 de agosto de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60665 Nr: 3581-25.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GRACIETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Maria Graciete Rodrigues da Silva, no valor do salário-benefício de 

acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o 

pagamento do 13º salário, DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, QUAL SEJA, 16/04/2014.(...). Jaciara-MT, 27 de agosto 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60601 Nr: 3554-42.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA razão 

pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Maria 

Auxiliadora Alves da Silva, no valor do salário-benefício nos termos do art. 

61 da Lei n° 8.213/91, a contar da negativa à manutenção do benefício, ou 

seja, 22/09/2014, até cessarem as lesões/enfermidades que acometem a 

segurada.Ratifico a liminar de ref. 03.Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. (...).Jaciara-MT, 27 de agosto de 

2018. Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91758 Nr: 2252-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos 

artigos 321, paragrafo único e art. 330, inciso iv, ambos do Código de 

Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal.Custas, se houver, deverão ser arcadas pelo autor.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 30 de agosto de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49188 Nr: 910-97.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na 

forma do art 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da 

justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo 

Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

23 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26814 Nr: 288-23.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº.2009/30

Código 26814

Exequente: Bunge Fertilizantes S/A

Executado: Nilton Militão da Rocha

 VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de fl. 92, porquanto, não esgotados todos os meios de 

citação pessoal do executado.

Intime-se a exequente por meio de seu advogado para, querendo, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta ao ofício de fl. 

84 pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(DETRAN/MT) às fls. 86/90, bem como, em igual prazo, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Nada postulado, certifique-se

Cumpra-se

Jaciara-MT, 23 de agosto de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 220-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNE DIAS JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL ROSA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, MILENA VALADARES JORDÃO - OAB:11549-MT, 

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - OAB:8436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Processo nº.220-39.2010.811.0010

Código 32590

Exequente: Adne Dias Jordão

Executado: Wilson de Oliveira e Maria Isabel Rosa de Oliveira.

 VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 116.

Habilite-se o novo patrono dos executados como postulado.

Decisão no feito em apenso, autos dos embargos à execução, cod.33997.

Intime-se a exequente por meio de seu advogado para, no prazo de 10 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Nada postulado, certifique-se

Cumpra-se

Jaciara-MT, 23 de agosto de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33997 Nr: 1554-11.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL ROSA DE OLIVEIRA, ADNE 

DIAS JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Processo nº 1554-11.2010.811.0003

Código nº 33997

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.

Considerando a renúncia do atual patrono em relação aos poderes a ele 

outorgados pelos executados, bem como, que os devedores juntaram 

novo instrumento de procuração nos autos em apenso, código 32590, 

habilite-se o novo advogado dos executados nestes autos.

Após, intimem-se as partes devedoras, na pessoa de seu advogado (a), 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a quantia devida descrita 

nos cálculos de fl. 276, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista 

no artigo 523, § 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, 

fica desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação 

de bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo 

diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderão os executados no prazo legal, apresentarem Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte dos devedores, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47113 Nr: 2216-38.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMAR QUIRINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO GURTHER, QUITÉRIA ANGELA 

GURTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo nº 2216-38.2011.811.0010

Código nº 47113

Requerente: Altemar Quirino da Costa

Requerido(s): Gercino Gurther e outro.

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.

Intimem-se as partes devedoras PESSOALMENTE, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos de fls. 

237/238, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 

1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo 

autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54106 Nr: 2593-38.2013.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE CLEIA HEKERT DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO ANTONIO ANGELO, PRESENTINA 

ALVES ELEOTERIO, ALBINO PEREIRA DOS SANTOS, VALDECI MANOEL 

DA SILVA, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, NABOR CURY MUSSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 1238 do Código Civil atual, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o domínio à 

requerente do imóvel localizado na Rua Irapuru, Quadra 126, Lote 24, 

Bairro Cidade de Jaciara, conforme discriminado no Memorial Descritivo de 

fls. 18/19, servindo a presente sentença como título para o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 
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arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 23 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59224 Nr: 2910-02.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Vitórias Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para conceder o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Maria das Vitórias 

Medeiros no valor do salário-benefício de acordo com a Lei 8742/93, a 

partir do indeferimento do requerimento administrativo – 09/03/2015.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) 

Jaciara-MT, 27 de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65105 Nr: 1190-63.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSANELLO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIEWICZ - 

OAB:24555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 21.616,24 (vinte e um 

mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) em favor da 

autora, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice INPC a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a partir da 

citação válida.Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 28 de agosto de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89849 Nr: 1293-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi em face de Walter Moreira dos Santos para, com fulcro no art. 

701, § 2º do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a 

obrigação do réu de pagar à autora a importância de R$ 10.487,10 (dez mil 

quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), cujo montante deverá 

ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a 

data do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81 – art. 1º, §2º) e acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, Código Civil c/c art. 

161, §1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código 

Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sob o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado e 

nada postulado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 28 

de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73892 Nr: 115-52.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Processo nº. 115-52.2016.811.0010 Código 73892 Requerente: Chubb do 

Brasil Companhia de Seguros Requerido (a): Martelli Transportes Ltda (....) 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos à ref. 47.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 28 de agosto de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59682 Nr: 3163-87.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTON ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada do requerente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de ref. 43 

e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47007 Nr: 2102-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA SEVERIANO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Certifico e dou fé, que o exequente apresentou novo memorial de cálculo 

nas fls. 194/202. Certifico ainda que, faço expedir a intimação da parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, conforme decisão de fls. 190/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106265 Nr: 9242-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9242-77.2017.811.0010Código 106265Requerente: Silvana 
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da Silva PiresRequerida: Ympactos Comercial Ltda-ME (Telexfree) VISTOS 

ETC,Silvana da Silva Pires formulou pedido de Cumprimento de Sentença 

em face da Ympactos Comercial Ltda-ME (Telexfree), almejando, em 

síntese, a intimação da requerida para o pagamento do crédito exeqüendo 

no valor de R$ 6.194,39 (seis mil cento e noventa quatro reais e trinta 

nove centavos), consoante sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual 

contra a ré e perante 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do 

Acre. (...) Nada postulado, certifique-se.Após, conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86444 Nr: 5397-71.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Processo nº. 5397-71.2016.811.0010

Código nº 86444

Embargante: João Augusto de Oliveira

Embargado: Banco do Brasil

VISTOS ETC,

Intime-se o embargante por meio de seu advogado para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta à impugnação do 

embargado de ref. 9.

Nada postulado e sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93256 Nr: 2937-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à 

execução para reconhecer o excesso na execução consistente no valor 

de R$ 4.090,98 (quatro mil, noventa reais e noventa e oito centavos), 

oriundo da compensação da cártula n° 242051-1, porquanto, inserida 

dentro do instrumento de confissão de dívida, bem como, reconheço como 

devida pela embargante à embargada a quantia de R$ 1.410,00 (um mil, 

quatrocentos e dez reais).Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sob o valor da causa, com fulcro no art. 85; §2° do Código de 

Processo Civil.Extraia-se cópia dessa sentença e junte-se aos autos de 

execução em apenso, Código 89323. Prossiga-se a execução com as 

adequações. Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.Após, 

desapensem-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

A r q u i v a m e n t o  d e s t a  c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

29 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90744 Nr: 1742-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi em face de Walter Moreira dos Santos para, com fulcro no art. 

701, § 2º do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a 

obrigação do réu de pagar à autora a importância de R$ 11.905,33 (onze 

mil novecentos e cinco reais e trinta três), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data 

do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81 – art. 1º, §2º) e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, Código Civil c/c art. 161, 

§1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código 

Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sob o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado e 

nada postulado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 29 

de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78761 Nr: 1726-40.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Maria da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) 

vez.Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade 

em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.Faculto às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do 

artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.Com a perícia nos 

autos abra-se vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez) dias. Escoado o prazo, certifique-se.Após, conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89323 Nr: 1036-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA, 

PAULO DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1036-74.2017.811.0010

Código 89323

Exequente: SE – Distribuidora de Alimentos LTDA

Executado: Comercial de Alimentos Caiçara LTDA-ME

VISTOS ETC,

Decisão no feito em apenso, autos dos Embargos à Execução n° 

2937-77.2017.811.0010, Código n. 93256.

Cumpra-se como determinado.
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Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60418 Nr: 3478-18.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JORDÃO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3478-18.2014.811.0010

Código 60418

Exequente: Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

Executado: Hugo Jordão Furlan

VISTOS ETC,

Despachei nos autos dos embargos à execução em apenso, Código 

62898.

Cumpra-se como determinado.

Às providências.

Intimem-se.

Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72513 Nr: 12701-58.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12701-58.2015.811.0010

Código 72513

Exequente Banco do Brasil S/A

Executado: João Augusto de Oliveira

VISTOS ETC,

Despachei no feito em apenso, autos dos embargos à execução nº. 

5397-71.2016.811.0010, Código nº 86444.

Às providências.

~

Cumpra-se.

 Intime-se.

Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88447 Nr: 617-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 617-54.2017.811.0010

Código 88447

VISTOS E ETC,

Ante o contido na petição de ref. 26, realizei consulta através do INFOJUD, 

onde logrei êxito em encontrar endereço do executado diverso do 

informado nos autos, conforme extrato em anexo.

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111120 Nr: 1685-05.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMÍLIA BRUSTOLIN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a ontestação de ref. 12 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107611 Nr: 9956-37.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SEVERO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, ALESSANDRO CUNHA RODRIGUES, 

ALEX NEI RODRIGUES, Leandro Amaro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:

 PEDRO SEVERO DE MELO, brasileiro, viúvo, portador do RG nº. 

1843231-0 SSP/MT e CPF nº. 138.134.201-91, residente e domiciliado na 

Avenida Botocudos, nº 457, Bairro Planalto em Jaciara - MT, telefone (66) 

99694-2288, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 

941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, na pessoa de RAQUEL 

MORAES MADUREIRA, residente e domiciliada na Rua Deputado Salles 

Filho, nº 905, Centro em Adamantina-SP, (desde já requer a 

complementação da qualificação, nos termos do artigo 319, §§ 1º a 3º, do 

CPC); E dos seguintes confinantes: ALESSANDRO CUNHA RODRIGUES, 

brasileiro, casado, motorista, portador do RG nº. 14529130 e CPF nº 

937.907.048-87, residente e domiciliado na Avenida Botocudos, quadra 

195, lote nº 29 em Jaciara - MT; ALEX NEI RODRIGUES, brasileiro, casado, 

motorista, portador do RG nº. 1538878-6 e CPF nº 010.333.091-76, 

residente e domiciliado na Avenida Botocudos, quadra 195, lote nº 23 em 

Jaciara - MT; LEANDRO AMARO DA SILVA, brasileiro, casado, padeiro, 

portador do RG nº 3783986 e CPF n° 836.338.041-53, residente e 

domiciliado na Avenida Botocudos, quadra 195, lote nº 26 em Jaciara-MT. - 

DA INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA A 

parte Autora informa não possuir endereço eletrônico, destarte, não há 

infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do Código de 

Processo Civil. DOS FATOS O requerente há 08 (oito) anos, tem a posse 

do terreno identificado como: Lote 22, Quadra 195, Bairro Santo Antônio, 

com área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), situado na 

Avenida Botocudos, nº 457, Bairro Planalto em Jaciara - MT, de 

propriedade do requerido conforme matrícula anexo. Referida posse é 

exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu 

qualquer oposição/notificação por parte da proprietária e/ou terceiros 

durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), 

eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o 

período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem 

imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade do requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 
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favor de seu proprietário de fato e de direito. DO DIREITO Da possibilidade 

de usucapir

 A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade 

imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 1.238 a 1.244 do CC/02 e 

dispositivos correlatos na legislação esparsa. In casu, a possibilidade de 

se reconhecer, a usucapião extraordinária se faz plausível, ante o pedido 

expresso que ora se formula e a demonstração que se fará durante a 

fase instrutória, tudo em homenagem aos princípios da demanda e da 

efetividade processual. Ademais, por se tratar de ação de natureza 

declaratória, é natural a possibilidade de se reconhecer qualquer das 

modalidades de usucapião. Por último, o imóvel usucapiendo encontra-se 

devidamente delimitado, conforme planta e matrícula anexo, 

completando-se, assim, os requisitos necessários para que se reconheça, 

judicialmente, seu direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), 

em nítida observância à função social que esta deve atender (art. 5º, XXIII, 

CF/88).

 Assim, perfeitamente aplicáveis à hipótese os prazos previstos no arts. 

1.238 do CC/02, transcrito supra. DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS Diante 

do exposto, requer-se: a) Sejam concedidos ao requerente os Benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) A 

complementação da qualificação da parte ré, nos termos do artigo 319, §

§1° a 3° do CPC; c) A citação de JOSÉ FERNANDO DA SILVA e CLEIDE 

CARNEIRO DA SILVA, para que conteste o direito postulado sub judice 

pelo requerente; d) A citação dos confinantes, nos endereços indicados 

no preâmbulo desta peça, para que, desejando, e nos termos do art. 942 

do CPC, contestem o direito postulado sub judice pelo requerente; e) A 

citação por edital de todos os eventuais interessados neste feito, nos 

moldes do mesmo art. 942 do CPC, para que desejando se manifestem 

observado o prazo editalício previsto no art. 232, IV do CPC; f) A 

intimação, por via postal, dos representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara para que 

manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do art. 943 do CPC; 

g) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do CPC, intervenha 

nos atos deste feito; h) Seja, ao final, julgado procedente o pedido, 

reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade do imóvel litigioso 

através da usucapião extraordinária pelo requerente; i) Seja expedido o 

competente mandado, dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

circunscrição, ordenando a inscrição da sentença na matrícula do imóvel 

usucapiendo; j) A condenação do requerido nas custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações legais, requerendo o seu 

pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, mediante depósito no Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, 

conta corrente nº 1041.050-3. k) Sejam as intimações relativas a este feito 

realizadas pessoalmente e endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE JACIARA, tal como previsto 

pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, notadamente prova documental e pericial. Dá-se à causa o valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede 

Deferimento. Jaciara - MT, 22 de dezembro de 2017.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Processo nº. 9956-37.2017.811.0010

Código n°.107611

 VISTOS ETC,

Recebo a inicial e sua emenda.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Pedro Severo de Melo em 

face de Espolio de Osvaldo da Costa Ferreira, na pessoa de Raquel 

Moraes Madureira, qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

possuidor de um imóvel de propriedade do requerido, há 08 (oito) anos, 

identificado como lote 22, quadra 195, localizado neste município de 

Jaciara.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.”

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Cite-se o requerido via Carta Registrada, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignando que, não 

contestação a ação, será declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC).

Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem como 

de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça encarregado das 

diligências percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder 

a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do 

mandado, para apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as 

advertências legais.

Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que manifestem 

interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o Estado de Mato 

Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que a instruíram.

Cite-se, via edital, terceiros e possíveis interessados, na forma da lei.

Decorrido o prazo do edital, e decorrido o prazo de resposta sem 

manifestação ou sem constituição de causídico pelas pessoas citadas por 

edital, certifique-se.

 Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral.

Oficie-se o Cartório Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da 

existência de ações possessórias envolvendo as partes do presente 

feito.

 Dê-se ciência pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os 

atos do processo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 26 de julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110032 Nr: 1191-43.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANANIAS NUNES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ANANIAS NUNES ALVES, Cpf: 

45309795120, Rg: 6339379, Filiação: Vera Lucia Alves e Gonçalo Nunes 

Alves, data de nascimento: 25/01/1969, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra PAULO ANANIAS NUNES ALVES, brasileiro, solteiro, aposentado, 

portador do CPF nº 453.097.951-20, filho de Gonçalo Nunes Alves e Vera 

Lúcia Alves, nascido em 25/01/1969, residente e domiciliado na Rua 

Muritiba, nº 10, Bairro Jardim El dorado, na cidade e Comarca de Várzea 

Grande/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 25 de Dezembro 

de 2017, no município e Comarca de Jaciara, o denunciado PAULO 

ANANIAS NUNES ALVES, com consciência e vontade, conduziu veículo 

automotor, Gol, cor prata, placa JZZ- 6385, com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando o 

índice de 0.43 MG/L no teste do bafômetro, conforme fl. 14-IP. Consta dos 

autos que na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina realizado na 

Rua Guaiçara, Bairro São Sebastião por volta das 20h00min, foi avistado o 

denunciado em seu veículo automotor, Gol, cor prata, placa JZZ-6385 Ato 

contínuo, os policiais abordaram o implicado e constataram nitidamente que 

ele havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, em 

virtude do que o denunciado foi convidado a realizar o teste do bafômetro. 

Por ocasião de referido teste, foi confirmada ingestão de bebida alcoólica 

antes de dirigir (vide Teste Etílico de fl. 14), apresentando índice alcoólico 

superior aos 0.30 mg/l previstos em lei. Diante do exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO ANANIAS NUNES 

ALVES como incurso nas disposições do artigo 306, §1º, inciso I, do 

Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final 

ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo 

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 

01.Felipe Rodrigues Costa e Silva, policial militar fl. 03.; 02. Tiago Soares 

Souza, policial militar, fl. 04. Jaciara, 12 de março de 2018. FÁBIO PAULO 

DA COSTA LATORRACA Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado PAULO ANANIAS NUNES 

ALVES conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento ministerial (ref. 18).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 28 de agosto de 2018

Jader Gomes de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 80662 Nr: 2486-86.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON VIANA DA SILVA, Rg: 

199900131199, Filiação: Maria Augusta da Silva e Otacilio Viana da Silva, 

data de nascimento: 13/11/1981, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, 

solteiro(a), auxiliar de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANDERSON VIANA DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de 

pedreiro , filho de Otacilio Viana da Silva e Maria Augusta da Silva, nascido 

em 13/11/1981, natural de Jaciara/MT, com endereço na Avenida Pajé, n° 

211, Bairro Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Jaciara, pela prática do 

seguinte fato delituoso: No dia 08 de dezembro de 2015 por volta das 

21h35min., nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado ANDERSON 

VIANA DA SILVA, com consciência e vontade, trazia consigo 01 (uma) 

porção de droga do tipo maconha para consumo pessoal, sem autorização 

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos 

autos que na data dos fatos, em rondas pela cidade de Jaciara, os 

policiais militares depararam-se com o denunciado na Avenida Antonio 

Ferreira Sobrinho, próximo à Maçonaria, no Centro da cidade de Jaciara, e 

ao fazer uma revista minuciosa foi encontrado com o mesmo 01 (uma) 

porção de maconha. Uma vez realizado o exame de constatação definitivo 

(f. 12/14), confirmou-se que a droga apreendida com o denunciado 

tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo 

causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 

344/98, da ANVISA. Finalmente, ao ser indagado pela autoridade policial, o 

denunciado ANDERSON VIANA DA SILVA afirma ser usuário de 

entorpecente e confirma ser proprietário da droga apreendida consigo. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia ANDERSON VIANA DA SILVA, como incurso nas disposições do 

artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. SGT PM Leonézio, policía militar, f. 

06. Jaciara, 10 de agosto de 2016. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ANDERSON VIANA DA 

SILVA conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (ref. 94).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 28 de agosto de 2018

Jader Gomes de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54866 Nr: 3296-66.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRO MOREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que, procedoa INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, da 

r. sentença proferida nos autos, cujo tópico está a seguir transcrita: Ante 

o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na denúncia e, por consequência, CONDENO o 

acusado ELVIRO MOREIRA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso na pena prevista no artigo 306, cabeça e artigo 303, 

cabeça, ambos da Lei Federal nº 9.503/97. Desse modo, passo a dosar 

individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, 

do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. I – DO CRIME 

PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI FEDERAL N° 9.503/97. (...) Assim, 

fixo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção. Encontra-se presente à 
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circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d” (confissão), do 

Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no 

mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em 

observância ao disposto na súmula 231 do STJ. Não concorrem 

circunstâncias agravantes, tampouco causas de diminuição ou de 

aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada 

como definitiva para o crime em análise. III- DO CONCURSO MATERIAL 

(Art. 69, do Código Penal). Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do 

Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano 

de detenção e 10 (dez) dias-multa. Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade. Verifico que o réu não 

satisfaz os requisitos para substituição de pena, uma vez que o crime foi 

cometido mediante violência contra a pessoa, nos termos do artigo 44, 

inciso I, do Código Penal. No entanto, verifico que o réu satisfaz as 

condições para o sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54866 Nr: 3296-66.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRO MOREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 

ELVIRO MOREIRA JUNIOR, devidamente qualificados nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 306, caput, c/c artigo 

303, caput, ambos do Código de Transito Brasileiro.

Segundo consta na denúncia, no dia 04 de novembro de 2013, por volta 

das 18h20min, na Rua Tupiniquins, s/n, Bairro Santo Antônio, próximo ao 

CAPS, em Jaciara, o denunciado ELVIRO MOREIRA JUNIOR dirigiu, em 

visível estado de embriaguez, o veículo GOL, placa NUE 8341, causando 

um acidente que vitimou Thays Thaynara da Silva, que sofreu as lesões 

corporais descritas no exame de corpo delito de fls. 15/16.

Evola-se dos autos que no dia dos fatos o acusado ingeriu bebida 

alcoólica e ao passar pela Rua Tupiniquim em velocidade acima da 

permitida para a via, estando a pista molhada, não conseguiu frear e 

colheu a vítima por trás no momento em que trafegava em sua bicicleta 

próximo à calçada, causando o acidente.

 Vê-se, pois, que o réu dirigia o veículo imprudentemente, eis que a 

velocidade que impunha era incompatível com a via, o que impossibilitou 

que desviasse, a tempo, da vítima; obviamente que o fato de o acusado 

estar embriagado também contribui para que não conseguisse desviar da 

bicicleta.

Restou apurado, ainda, que o réu estava com sua habilitação vencida no 

dia do crime, não estando, portanto, habilitado para dirigir veículo 

automotor, o que caracteriza imperícia.

A Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar ao 

local do crime os milicianos perceberam que o réu estava visivelmente 

embriagado, eis que exalava forte odor etílico, desequilíbrio e fala 

desconexa.

 A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2013 (fls. 74/75).

O acusado ELVIRO MOREIRA JUNIOR foi devidamente citado, 

apresentando resposta à acusação (fls. 87/88).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação 

penal seja julgada procedente, a fim de condenar o réu ELVIRO MOREIRA 

JUNIOR, com incurso nas penas do artigo 306, caput, c/c artigo 303, 

caput, ambos do Código de Transito Brasileiro (fls. 139/142).

Por sua vez, a defesa pugnou pelo provimento do pedido de absolvição do 

acusado ELVIRO MOREIRA JUNIOR (fls. 144/146).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal 

de ELVIRO MOREIRA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática dos delitos tipificados na peça vestibular.

A materialidade delitiva de ambos os crimes encontra-se cabalmente 

comprovada através do auto de prisão em flagrante, do boletim de 

ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame de corpo de delito, 

mapa topográfico para localização de lesões, auto de constatação de 

delito, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos 

autos.

A autoria delitiva do acusado pelos crimes em análise restou 

incontroversa nos autos, o que se pode constatar através dos relatos 

apresentados em Juízo pelas testemunhas.

A vítima THAYS THAYNARA DA SILVA declarou que na época dos fatos, 

estava indo para sua residência de bicicleta, no canto da rua, em sentido 

de tráfego, momento em que foi abalroada por trás pelo veículo conduzido 

pelo réu. Disse que não se recorda dos momentos após o acidente, pois 

teria batido a cabeça no meio fio, porém ouviu de terceiros que o acusado 

Elviro estaria dirigindo embriagado.

 Por fim, a vítima relatou que o acusado em momento algum ajudou a 

mesma, nem no acidente, nem após o ocorrido, tendo ficado traumatizada 

após os fatos, passando vários dias sentido dores pelo seu corpo.

 A testemunha JOÃO CARLOS GOMES MOREIRA disse que estava de 

serviço no dia dos fatos, quando foram solicitados para atender 

aparentemente um acidente de trânsito. Ao chegar no local, verificaram 

que o acusado teria atropelado a vítima Thays, bem como relatou que o 

réu aparentava estar sob efeito do álcool, pois esse estaria com forte 

odor etílico e fala desconexa, em virtude do que o conduziram à Delegacia 

de Polícia.

A testemunha ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA narrou ter recebido a notícia 

de que sua filha teria sido atropelada, razão pela qual foi até o local dos 

fatos e chegando lá já presenciou a vítima sendo atendida pelos 

bombeiros. Ainda estando no local, ouviu de terceiros que o acusado 

ELVIRO estaria sob efeito de álcool.

Por sua vez, o acusado ELVIRO MOREIRA JÚNIOR disse ter ingerido 

bebida alcoólica na manhã do dia dos fatos e que a vítima trafegava no 

meio da pista, além desta ter se jogado em frente ao seu veículo, razão 

pela qual tentou frear o automóvel e não conseguiu. Disse ainda, que a 

vítima se machucou pouco, pois ele não estava em alta velocidade, porém, 

ainda assim foi conduzido.

 Contudo, nota-se que o acusado não soube dizer o horário que os fatos 

ocorreram, nem mesmo a polícia que o conduziu no dia dos fatos, 

demonstrando que o mesmo estava embriagado e também apresentava 

grande risco para os demais transeuntes.

 Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, 

verifica-se que o réu praticou as condutas típicas previstas no artigo 306 

e artigo 303, ambos da Lei Federal nº 9.503/97, ante a prova da 

materialidade e da autoria do crime, que na ausência de causa que exclua 

o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o acusado ELVIRO MOREIRA JUNIOR, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 306, cabeça e artigo 

303, cabeça, ambos da Lei Federal nº 9.503/97.

Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.

I – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI FEDERAL N° 9.503/97.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 

9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a 

dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesada a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado 

a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, 

nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) meses de detenção e multa.

Encontra-se presente à circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, “d” (confissão), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a 

pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena 

anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes, tampouco causas de 
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diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena 

anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a decida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, 

arbitro a multa em 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente 

corrigido.

II – DO CRIME PREVISTO 303, DA LEI FEDERAL N° 9.503/97.

A pena prevista para o crime do artigo 309, do Código de Trânsito 

Brasileiro é de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado 

a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, 

nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, fixo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Encontra-se presente à circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, “d” (confissão), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a 

pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena 

anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes, tampouco causas de 

diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena 

anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

III- DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa.

 Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.

Verifico que o réu não satisfaz os requisitos para substituição de pena, 

uma vez que o crime foi cometido mediante violência contra a pessoa, nos 

termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

No entanto, verifico que o réu satisfaz as condições para o sursis, nos 

termos do artigo 77, do Código Penal.

Diante do exposto, SUSPENDO a execução da pena privativa de liberdade 

pelo período de 02 (dois) anos.

Considerando o teor do disposto no artigo 78, do Código Penal, o 

condenado ficará sujeito à observação e ao comprimento das condições 

estabelecidas pelo juiz, devendo, no primeiro ano do prazo, prestar 

serviços à comunidade (art. 46), em entidade a ser definida em audiência 

admonitória.

Deverá ainda o condenado, durante todo o período de suspensão da 

execução:

a) Não frequentar determinados lugares de má-fama como prostíbulos, 

bares, festas que vendem bebidas alcóolicas e similares;

b) Não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz, por 

mais de 08 (oito) dias, EXCETO se estiver a trabalho;

c) Comparecer pessoalmente e obrigatoriamente a juízo, mensalmente, até 

o dia 10(dez) de cada mês, para informar e justificar suas atividades.

Poderão ser fixadas outras condições em audiência admonitória.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido 

concedido nesta sentença substituição da pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito, bem como por não existirem motivos ponderosos 

a custodia preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse 

em ser indenizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, ambos do 

CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir veículo 

automotor por período de 06 (seis) meses, devendo ser oficiado ao 

CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado 

ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de 

sanção imposta em sentença judicial condenatória, em conformidade com 

o disposto no artigo 295 do CTB.

 Transitada em julgado a presente sentença, cumpra-se com as demais 

determinações supra. Inclusive, intime o réu a entregar em juízo a CNH em 

48 horas. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto 

Nacional de Identificação, expedindo-se Guia de Execução Penal.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14373145 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

SILVANO DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14327847 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010785-23.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14676247 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001050-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ (ADVOGADO(A))

RAFAELA MAROSO PICCININ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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1001050-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RAFAELA MAROSO PICCININ 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc Verifica-se excesso 

de execução, tendo em vista que foram fixados R$2.000,00 (dois mil reais) 

à título de multa pelo descumprimento, fixos, sem incidência diária, ao 

contrário do que alega a parte exequente. Intimem-se as partes da 

presente decisão, inclusive, a parte executada a promover o pagamento 

do débito no prazo de quinze dias (R$ 2.000,00), sob pena de acréscimo 

de 10% e penhora on line. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000163-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA ALVES DE CARVALHO Vistos. 

Considerando o teor do ofício Circular nº. 341/2013-CSC da Corregedoria 

Geral de Justiça/TJMT, que recomendou aos magistrados a efetiva análise 

do pedido de gratuidade antes do deferimento e, por visualizar no feito 

elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para o 

deferimento da justiça gratuita, considerando, neste aspecto, a presunção 

relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, 

DETERMINO a parte postulante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, apresente provas concretas acerca da impossibilidade financeira 

para arcar com as custas processuais ou recolha o preparo recursal, nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. É evidente 

que não pode ser considerado pobre na forma da lei a empresa que 

demanda ou demandou mais de duzentas ações judiciais perante este 

Juizado Especial, entre cobranças e execuções extrajudiciais em face de 

seus clientes. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000681-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (EXEQUENTE)

ELIETE DE SOUZA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000681-47.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Defiro a 

liberação do valor incontroverso depositado nos autos, ou seja, respectivo 

à condenação por danos morais sofridos, deduzida monta referente aos 

honorários advocatícios (R$ 4.546,02). Autorizo, também, a devolução dos 

valores depositados à título de condenação em honorários advocatícios 

(R$ 568,25 - id. 14777612). Para tanto, sejam expedidos os competentes 

alvarás de levantamento. No mais, manifeste-se a parte adversa em até 

cinco dias sobre o pedido exposto ao id. 15055627. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISTEFANI DA CRUZ LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000152-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ISTEFANI DA CRUZ LIMA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ROSA QUEIROZ (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002034-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZANGELA ROSA QUEIROZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002046-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002046-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. 1. Depois de 

detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

documentação apresentada em harmonia com os argumentos levantados 

e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada a não 

incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002054-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARLETA (EXEQUENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DE CARGAS TRANSPARANA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERIC ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002054-79.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS BARLETA 

EXECUTADO: TRANSPORTES DE CARGAS TRANSPARANA EIRELI - EPP, 

ERIC ANTONIO ALVES DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, de acordo 

com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o OFICIAL DE 

JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, e a sua 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu cônjuge (art. 842 

do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, removam-se imediatamente 

os bens, se for o caso, e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após a lavratura 

de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a 

parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO TOZETE (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000364-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ARMEZINDO TOZETE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por ARMEZINDO TOZETE, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. 

Relata a parte autora que realizou o cancelamento da linha telefônica junto 

a parte reclamada, porém, que ainda foram enviadas cobranças, 

buscando assim a declaração de inexistência de débitos e indenização de 

danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que 

há vínculo entre as partes, afirmando que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, em virtude do cancelamento da linha telefônica. Em que pese 

as alegações da parte ré de que houve a utilização dos serviços pela 

parte reclamante, aquela não conseguiu demonstrar a efetiva utilização 

dos serviços pela parte autora. Ademais, analisando detidamente os 

autos, verifico do documento trazido nos autos no ID 12151003, que 

houve a solicitação do cancelamento da linha telefônica pela parte autora, 

ao passo que as faturas emitidas após a data de solicitação do 
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cancelamento são indevidas. Desta forma, restou comprovada a 

inexistência da relação jurídica entre as partes após o cancelamento, 

sendo a cobrança indevida. De outro tanto, acerca do aventado dano 

moral tenho que esse não se mostra presente. Com efeito, não se 

vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer 

agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de ter 

experimentado a realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, 

não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem 

extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a responsabilidade da parte 

reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do dano 

moral que deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é 

que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto 

não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. 

Anoto por oportuno, que não restou comprovado nos autos o abuso no 

direito de cobrança da prestadora de serviços ou inscrição indevida do 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo 

pela inexistência de dano moral a ser reparado. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que não houve inclusão do 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação não tem o 

condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que justifique a 

reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 

2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé nos atos praticados pela parte autora, nos termos do 

art. 80 do NCPC. Assim, rejeito o pedido de litigância de má-fé. DO 

INDÉBITO Em relação ao pedido de repetição do indébito, esse não merece 

acolhimento, tendo em vista que o caso não se trata de pagamento 

indevido, mas sim de suposto abuso no direito de cobrança da Reclamada, 

oriundo da prestação lícita de serviços. Ademais, ressalto que o indébito, 

nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, se refere a aquilo que foi 

cobrado do consumidor e, pago em excesso, ao passo que não há nos 

autos a comprovação do pagamento realizado pela parte autora, motivo 

pelo deve ser indeferido. Assim, não demonstrados os pagamentos das 

cobranças indevidas, julgo improcedente o pedido de repetição do 

indébito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES 

os pedidos da exordial, a fim de, tão somente, DECLARAR inexistentes os 

débitos discutidos nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000362-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por MARIA APARECIDA DA SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. Relata a parte autora que realizou a contratação de linha telefônica 

junto a parte reclamada, na modalidade “plano controle”, porém, que houve 

o aumento muito superior do plano, sendo enviadas cobranças, buscando 

assim a declaração de inexistência de débitos e indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que há 

vínculo entre as partes, afirmando que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, em virtude de contratação de linha telefônica no “plano 

controle”. Em que pese as alegações da parte ré de que houve a utilização 

dos serviços pela parte reclamante, aquela não conseguiu demonstrar a 

efetiva utilização dos serviços pela parte autora, vez que não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de corroborar com suas alegações. Ora, 

tenho que a parte reclamada se descuidou de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes e o débito discutido nos autos. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de 

seu sistema, as quais inclusive estão ILEGÍVEIS, não podendo ao menos 

se inferir do que se tratam, bem como, não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente, o qual repisa-se estão ILEGÍVEIS. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. No caso, aparenta-se tratar de mera cobrança 

indevida, tendo em vista que não houve suspensão do fornecimento dos 

serviços, ou ainda, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não 

havendo, em tese, que se falar em indenização por danos morais. 

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

conseguir comprovar através dos protocolos de atendimento, que buscou 

solucionar o impasse junto a parte reclamada em 08 (oito) oportunidades, 

sendo que esta última se manteve inerte. A responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao 

consumidor, ou seja, independente da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, 
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o que in casu, restou sobejamente comprovado. Portanto, não assiste 

razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que o 

consumidor enfrenta para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas 

junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é 

através de telefone, nunca pessoalmente, como é o caso das empresas 

de telefonia, tv por assinatura, dentre outros, dando sensação de 

impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Assim, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo 

a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois além de não ter sido atendida quando solicitou o 

cancelamento do plano do contrato, ainda teve de suportar os danos 

decorrentes das inúmeras cobranças que lhes foram enviadas. Tais fatos, 

que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, 

abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus 

compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da Reclamada em indenizar a consumidora lesada. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade civil da parte requerida, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade, ressalvando ainda a reincidência da empresa 

reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé nos atos praticados pela parte autora, 

nos termos do art. 80 do NCPC. Assim, rejeito o pedido de litigância de 

má-fé. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO A parte reclamada requer o 

pagamento do valor de R$2.996,72 (dois mil novecentos e noventa e seis 

reais e setenta e dois centavos), a título de repetição do indébito, com 

fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC, que assim preleciona: 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Ora, trata-se de questão de interpretação 

do texto consumerista, que sequer comporta maiores discussões, haja 

vista que o mesmo é claro no sentido de que, haverá a repetição do 

indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, ou seja, de 

forma bastante didática, só se repete o que pagou indevidamente, de 

modo que não há notícia nos autos do pagamento das faturas pela parte 

autora. Diante da ausência de comprovação do pagamento das faturas 

pela parte autora, não merece guarida o pedido de repetição do indébito 

apresentado. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; e 2 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IZAIAS MARCAL SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001181-16.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS MARCAL SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de reclamação cível proposta por IZAIAS MARCAL SOARES, em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. Pois bem. Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade, nos termos alinhavados no artigo 

17 do CPC 2015, temos, portanto, que o interesse de agir e a legitimidade 

ad causam são pressupostos processuais. No presente caso, o detentor 

do direito pleiteado é ZILDA BISPO DA SILVA, consumidor responsável 

pela linha telefônica 66 99717 9460. O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 18, assim disciplina: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Neste sentido já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal: DANO MORAL - 

SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLLHIDA - PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a 

sua condição de consumidor da energia elétrica em que unidade 

consumidora encontra-se cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa para propor ação visando 

indenização a título de dano moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011) A legislação 

estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade ativa da parte 

autora. DISPOSITIVO Ante ao exposto, e com fulcro no inc. VI do art. 485 

do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 

parte promovente. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000247-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGEANE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por REGEANE DA SILVA SANTOS, em desfavor de BANCO ITAUCARD 

S/A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer transação junto a 

parte reclamada, requerendo assim a declaração de inexistência do 

débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela antecipada 
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indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que há 

vínculo entre as partes, afirmando que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de necessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos autos 

é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, o 

conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, a título de cartão de crédito, negando qualquer contratação 

nesse sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca 

realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do contrato, telas e faturas trazidas aos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico das faturas 

trazidas no ID 13005480, que mês a mês, compra a compra, os 

pagamentos das faturas foram sendo realizadas mensalmente pela parte 

reclamante, conforme se infere do campo “Pagamentos efetuados”, o que 

pressupõe ter sido realizado pela parte reclamante. Ademais, o débito que 

ensejou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, refere-se à 

renegociação de faturas anteriores, as quais encontravam-se em aberto, 

ocorrendo apenas o pagamento da 1ª parcela do acordo, de modo que 

não haveria interesse de terceiros em realizar a renegociação e, 

principalmente o pagamento da cita parcela. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

ocorrência de pagamentos referente a faturas anteriores. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, 

sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que a 

cobrança dos valores referentes ao cartão de crédito se deram em razão 

de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, 

inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços 

não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. Nesse sentido, 

transcrevo os seguintes julgados da Turma Recursal do Rio Grande do 

Sul: Ementa: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE 

ADESÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. LEGITIMIDADE 

DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo a requerente 

firmado contrato de financiamento com o banco demandado (fl. 46), ainda 

que acreditando tratar-se de empresa de comércio varejista, assentiu esta 

com a cobrança de encargos, conforme estabelecido no item 4.2 do 

contrato de prestação de serviços (fls. 40/45). Dos documentos aos autos 

encartados, verifica-se a licitude da cobrança efetuada pelo requerido, 

vez que decorrente de encargos do cartão, conforme fatura enviada à 

autora em 09/08/2011, a qual traz estampada, em local visível, o nome do 

estabelecimento comercial correspondente (fl. 23). Restando lícita a 

cobrança efetuada pelo réu, legítima se mostra a inscrição do nome da 

autora em cadastros restritivos de crédito, inexistindo, destarte, lesão 

extrapatrimonial passível de indenização pecuniária. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003771169, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

28/05/2013) Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO 

DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ON LINE ELEMENTOS QUE APONTAM NO 

SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA, 

GERADORA DE INSCRIÇÃO QUE SE LEGITIMA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

PROTETIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Havendo elementos nos autos que apontam no sentido da manutenção da 

conta corrente do autor, inclusive com a tomada de crédito via terminal 

eletrônico (fl. 35 - item 9), configura-se legítima a inscrição levada a efeito 

junto a órgão protetivo de crédito. A comunicação prévia de apontamento 

negativo é ônus do arquivista, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC, 

descabendo imputá-la ao requerido. Litigância de má-fé que não restou 

configurada, vez que não evidenciados os pressupostos do art. 17 do 

CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003528312, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. 

ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. 

Caso em que a autora afirma que não contratou o seguro de vida da 

empresa demandada, porém, os documentos acostados demonstram o 

contrário. 2. O contrato trazido à fl. 48 demonstra, claramente, que a 

autora contratou o seguro de vida, pelo valor mensal de R$ 3,50, a ser 

pago na modalidade débito em conta. 3. Assim, tendo em vista que houve 

efetivamente a contratação dos serviços, são devidos os valores 

descontados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004712923, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 10/04/2014) Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de cartão de crédito, o que implicaria em ato 

ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido decorrente dos atos 

praticados pela parte ré, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 409 de 713



nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 658,28 (seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-53.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEUZA MORAES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8020019-53.2015.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI SCHUH REQUERIDO: 

EDNEUZA MORAES DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por ROSELI SCHUH, que move em desfavor de 

EDNEUZA MORAES DE SOUZA. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, conforme se infere da certidão lançada no 

movimento de ID 13524919. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZI GONCALVES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000054-77.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI SCHUH REQUERIDO: 

DELZI GONCALVES DE SIQUEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por ROSELI SCHUH, que move em desfavor de 

DELZI GONCALVES DE SIQUEIRA. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, conforme se infere da certidão lançada no 

movimento de ID 13524953. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-92.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN JOAO FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000053-92.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI SCHUH REQUERIDO: 

ALLAN JOAO FELIX Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

ROSELI SCHUH, que move em desfavor de ALLAN JOAO FELIX. A parte 

reclamante requereu a DESISTÊNCIA da ação, conforme se infere da 

certidão lançada no movimento de ID 13525004. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 
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arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA TEODORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000332-44.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ANDREIA ROSA DE 

OLIVEIRA TEODORO Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. Autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000208-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARQUES SOUZA (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000208-61.2017.8.11.0010. EXCEPTO: IVONETE MARQUES SOUZA 

EXCEPIENTE: VANILDE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de Execução proposta por VANILDE RIBEIRO DE SOUZA 

SANTOS, que move em desfavor de IVONETE MARQUES SOUZA. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a inexistem bens 

da parte executada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida para que, 

querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000431-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSEMIR EDSON SANTOS 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de reclamação cível proposta por 

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA, em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pois bem. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade, nos termos alinhavados no artigo 17 do CPC 2015, temos, 

portanto, que o interesse de agir e a legitimidade ad causam são 

pressupostos processuais. No presente caso, o detentor do direito 

pleiteado é FLORIPES PAULA SANTOS, consumidor responsável pela linha 

telefônica 66-99995-0469. O Código de Processo Civil, em seu artigo 18, 

assim disciplina: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido 

já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal: DANO MORAL - SUSPENSÃO 

FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME 

DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLLHIDA - 

PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a sua condição de 

consumidor da energia elétrica em que unidade consumidora encontra-se 

cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o reconhecimento da 

ilegitimidade ativa para propor ação visando indenização a título de dano 

moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 27/06/2011, Data da publicação no DJE 

29/06/2011) A legislação estabelece que caso for verificada a ausência 

de um desses pressupostos após a fase postulatória, será declarada a 

carência da ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual; Assim, RECONHEÇO a 

ilegitimidade ativa da parte autora. DISPOSITIVO Ante ao exposto, e com 

fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da 

ilegitimidade ativa da parte promovente. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000944-79.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CLAUDIO ALEXANDRE 

CORDEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se 
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de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos 

morais e materiais proposta por JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO, 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que 

nunca celebrou qualquer contrato com a parte reclamada, porém, teve seu 

nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que 

desconhece, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que não houve a comprovação da inserção do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no 

mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança. Inexistindo preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a existência de solicitação e utilização da linha, observa-se que esta NÃO 

trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles 

firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de relação 

jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes e o débito discutido nos autos. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de 

seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo 

indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Ademais, a própria parte ré demonstrou na contestação lançada no ID 

13421746 que, a restrição do nome da parte autora apenas foi baixada na 

data de 23/11/2017, ou seja, restou incontroverso nos autos a realização 

da inscrição do nome da parte autora em tais órgãos restritivos. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do 

arbitramento desta sentença e, juros legais de 1% (um por cento) 

conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 
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arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000956-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIONILIO APARECIDO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de reclamação proposta por MARCIONILIO APARECIDO DA 

SILVA JUNIOR, em face de TELEFONICA BRASIL S.A.. Analisando o 

processo, verifico que consta certificado nos presentes autos, dando 

conta de que a parte autora, embora ciente de que deveria dar impulso ao 

presente feito, mantém-se inerte a tal encargo processual, resta 

configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse pelo prosseguimento 

da presente demanda judicial. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 

485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte quedou-se silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000073-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARGARETE FLORES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por MARGARETE FLORES DE SOUZA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 

da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve a 

comprovação da contratação do plano pela parte autora, afirmando no 

mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança. Inexistindo preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha trazido aos autos, no ID 12627703, o contrato 

firmado pela parte autora, verifico no campo denominado “Número de 

Homologação” que o plano contratado possui a seguinte descrição 

“001-PRE-SMP”, ou seja, trata-se de plano pré-pago, onde a utilização se 

dá mediante a inserção de créditos adquiridos junto a parte ré. Ora, a 

própria parte requerida demonstrou que a relação jurídica existente entre 

as partes, decorre de contrato de prestação de serviços na modalidade 

“pré-pago”, o qual não possui a vinculação de conta mensal. Ademais, 

analisando detidamente os autos, em que pese a parte ré tenha 

asseverado na peça de resistência a existência de solicitação de 

migração do plano, o qual frisa-se, fora contratado na modalidade 

pré-pago e, utilização da linha, observa-se que esta NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização da migração ou 

alteração do plano, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, no que tange a contratação de plano com emissão de 

fatura mensal e, o débito discutido nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a migração do 

plano realizado pela parte autora, nos termos sugeridos na peça de 

resistência, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000487-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILBERTO FELIX DE BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por GILBERTO FELIX DE BRITO, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, vez que se trata de cliente na modalidade 

“controle”, requerendo assim indenização de danos morais e declaração 

de inexistência dos débitos. Liminar deferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de redesignação da audiência de 

conciliação, afirmando no mérito que houve a contratação do plano pela 

parte autora, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de necessidade de redesignação da 

audiência de conciliação, vez que não há comprovação nos autos quanto 

a suspensão do expediente, na data da assentada de conciliação. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. DA REVELIA. A parte Reclamada fora devidamente citada, 

todavia, deixou de comparecer ao ato, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, decreto a revelia da parte ré. Entretanto, a revelia 

faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se 

trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se tem fundamento o 

direito pleiteado pela parte autora. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 
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elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista possuir relação com a parte ré apenas na 

modalidade de linha telefônica “controle”. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de 

plano telefônico pós-pago, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ademais, analisando detidamente as telas juntadas com a 

contestação no ID 13470234, verifico nas páginas 03 e 05, que há 

referência nos campos “Classe de Crédito” e “Tipo de Telefone”, 

respectivamente, se tratar de “plano controle”. Ora, a própria parte 

reclamada admite que houve contratação pela parte autora de plano na 

modalidade “controle”, ou seja, plano telefônico no qual o cliente paga um 

valor fixo ao final no mês, conforme se infere do próprio website da parte 

reclamada, nesses termos: Perguntas Frequentes - Planos Controle O que 

é o Plano Controle? O Plano Vivo Controle foi pensado para quem não quer 

surpresa na conta de telefone. Com ele, o cliente paga um valor fixo todo 

mês e fala ilimitado com qualquer celular ou fixo Vivo do Brasil usando o 

código 15. E ainda leva créditos para falar com celular ou fixo de outras 

operadoras, inclusive usar serviços. Se os créditos acabarem, o cliente 

continua falando ilimitado com Vivo, e se precisar, basta fazer uma 

recarga. O cliente pode navegar na velocidade 4G e enviar SMS ilimitados, 

para qualquer operadora. Atualmente, há quatro tipos de plano Controle. 

Para conhecer todos os detalhes dos planos Controle, clique aqui. 

h t t p s : / / w w w . v i v o . c o m . b r / p o r t a l w e b / a p p m a n a g e r / e n v / w e b ?

_nfls=false&_nfpb=true&_pageLabel=P1008147025880788311# Ademais, 

se houve a migração do plano realizado pela parte autora para a 

modalidade “pós-pago” ou de outra categoria, com variação do valor da 

fatura, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, 

seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo 

inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a medida liminar deferida nos autos, declarando inexigível o 

débito discutido na presente demanda; 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos 

da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000299-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por MARIA DA GLORIA OLIVEIRA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que não houve a 

comprovação da inserção do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, através da juntada do comprovante original da 

negativação, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a existência de solicitação de alteração/migração do plano de pré-pago 

para um plano controle/pós e, utilização da linha, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes e o débito discutido nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ademais, se houve a migração do plano realizado pela 

parte autora, nos termos sugeridos na peça de resistência, deveria a 

parte ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 
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que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000463-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIA SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ANTONIA SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que solicitou o 

cancelamento de sua linha telefônica junto a parte reclamada, 

desconhecendo o débito lançado pela mesma que, originou a inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim 

indenização de danos morais e declaração de inexistência dos débitos. 

Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que não houve a comprovação do suposto cancelamento realizado pela 

parte autora, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

pela parte reclamada, afirmando que realizou o cancelamento da linha 

telefônica. In casu, a parte reclamante alega que solicitou o cancelamento 

da linha telefônica junto a reclamada, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda, contudo, não juntou aos autos qualquer documento ou protocolo 

de atendimento do suposto cancelamento. Ora, analisando detidamente os 

autos, denota-se a ausência de prova documental mínima da parte autora. 

Ademais, se houve o cancelamento do plano pela parte autora, nos termos 

sugeridos na peça inicial, deveria esta trazer aos autos a comprovação de 

tal solicitação, passando ao largo de comprovar tal realização. Incumbe a 

parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não 

houve o cancelamento da linha telefônica, nos termos sugeridos pela parte 

autora, ao passo que não restou comprovado adimplemento de suas 

obrigações para com a empresa ré, não havendo que se falar em 

inscrição indevida. Corroborando: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Inexistindo ato ilícito 

praticado pela Reclamada, indevida será a indenização por danos morais 

pleiteada pela parte reclamante. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))
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JEFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000486-28.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por JEFERSON DA SILVA SOUZA, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece o 

débito lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, vez que se trata de cliente na 

modalidade “pré-pago”, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

redesignação da audiência de conciliação, afirmando no mérito que não 

houve a comprovação da inserção do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, através da juntada do comprovante original da 

negativação, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de necessidade de 

redesignação da audiência de conciliação, vez que não há comprovação 

nos autos quanto a suspensão do expediente, na data da assentada de 

conciliação. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. DA REVELIA. A parte Reclamada fora devidamente 

citada, todavia, deixou de comparecer ao ato, razão pela qual, nos termos 

do art. 20 da Lei nº 9.099/95, decreto a revelia da parte ré. Entretanto, a 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se tem fundamento o 

direito pleiteado pela parte autora. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista possuir relação com a parte ré apenas na 

modalidade de linha telefônica “pré-pago”. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a existência de reiterados pagamentos 

realizados pela parte autora, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte 

autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, 

se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao 

largo de comprovar a relação jurídica entre as partes e o débito discutido 

nos autos. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça 

de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm 

o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a migração do 

plano realizado pela parte autora para a modalidade “pós-pago” ou 

“controle”, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 
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a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a 

pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé pela parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra 

naquelas descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

IVAN XAVIER DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000551-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVAN XAVIER DE SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de nulidade 

de contrato, com restituição de valores e indenização de danos morais 

proposta por IVAN XAVIER DE SANTANA, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora ser cliente da parte reclamada, 

possuindo linha telefônica na modalidade “pós-pago”. Assevera que teve 

suspensa sua linha telefônica, requerendo ao final o reestabelecimento da 

linha telefônica, bem como, indenização de danos morais. Liminar 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que 

houve a interrupção da linha telefônica da parte autora em virtude de 

suposta clonagem, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na conduta. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, na medida em que tal inversão já fora deferida pelo juízo, 

conforme se infere da decisão lançada no ID 12611501. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer 

aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva 

ocorrência de fraude na linha telefônica da parte autora, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora 

teve suspenso indevidamente os serviços de sua linha telefônica, o que 

ensejariam indenização de danos morais. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência de clonagem na linha telefônica da 

parte autora, o que ensejaria a regular suspensão dos serviços 

telefônicos, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

prova da suposta fraude, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar o efetivo motivo da 

suspensão, que ensejou o bloqueio discutido nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

nenhum documento foi juntado pela parte promovida, quedando inerte de 

comprovar a ocorrência de suposta fraude na linha telefônica da parte 

autora. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada, que sem qualquer justificativa suspendeu os serviços da linha 

telefônica da parte autora, por período superior a 30 (trinta) dias). A 

respeito do bloqueio indevido do serviço de telefonia, eis os entendimentos 

jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir colacionados: RECURSO 

INOMINADO ? TELEFONIA MÓVEL ? BLOQUEIO INDEVIDO TANTO PARA 

RECEBER COMO PARA FAZER CHAMADAS ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO ? RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? DANO MORAL 

CONFIGURADO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. O bloqueio indevido dos serviços 

de telefonia, tanto para receber como para fazer chamadas, configura 

falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de 

dano moral. (TURMA RECURSAL ÚNICA - 0049397-91.2013.811.0001 - 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos - Data do Julgamento: 16 de 

setembro de 2014) TELEFONIA. DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE 

LINHA TELEFÔNICA. PRIVAÇÃO DO USO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E 

INTERNET. DANO MORAL INCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. Provado que 

a operadora de telefonia bloqueou indevidamente a linha telefônica do 

consumidor, fato, aliás, que ainda persiste, privando-o de importante meio 

de comunicação, deve reparar o dano moral daí decorrente. II. Dano moral 

in re ipsa. Manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, na 

esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. Recurso desprovido. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71003083292, Terceira Turma Recursal Cível. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003083292 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data 

de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011). APELAÇÃO. TELEFONIA. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DA 
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LINHA TELEFÔNICA. CARACTERIZAÇÃO DO ABALO ANÍMICO. 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM SENTENCIALMENTE FIXADO. RECURSO 

DESPROVIDO. O bloqueio indevido da linha telefônica, da a essencialidade 

do serviço, tipifica ilícito gerador de dano moral, devendo a indenização 

correspondente assentar-se em critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, subsumindo-se em valor que, a um só tempo, não sirva 

de lucro à vítima, nem tampouco desfalque o patrimônio do lesante. (TJ-SC 

- AC: 20120538128 SC 2012.053812-8 (Acórdão), Relator: João Henrique 

Blasi, Data de Julgamento: 20/08/2012, Segunda Câmara de Direito 

Público). Assim, a parte requerida não comprovou que tenha prestado o 

serviço de forma satisfatória, bem como, não apresentou qualquer 

justificativa para a realização da indigitada suspensão da linha telefônica. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Uma vez entendendo ser indevida a 

suspensão da linha telefônica pela parte ré, tenho que a realização de 

cobrança pelo período em que o serviço ficou suspenso não se mostra 

razoável. Ademais, permitir a cobrança pelo período da suspensão da 

linha, o qual não houve utilização pela parte autora, configura 

enriquecimento ilícito pela parte ré, que deve ser combatido pelo Poder 

Judiciário. Assim, acolho o pedido autoral e, declaro inexiste a fatura 

referente ao mês de fevereiro/2018, período em que houve suspensão da 

linha telefônica, cujo vencimento se deu no mês de março/2018. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; 2 - declarar inexistente o débito, relativo 

a fatura do mês de fevereiro/2018, com vencimento em março/2018. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000442-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAUL JOSE DA ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por RAUL JOSE DA ROCHA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

redesignação da audiência de conciliação, afirmando no mérito que houve 

a comprovação da contratação do plano pela parte autora, afirmando 

ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de necessidade de redesignação da audiência de 

conciliação, vez que não há comprovação nos autos quanto a suspensão 

do expediente, na data da assentada de conciliação. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. DA REVELIA. A 

parte Reclamada fora devidamente citada, todavia, deixou de comparecer 

ao ato, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, decreto 

a revelia da parte ré. Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas 
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não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se tem fundamento o direito pleiteado pela parte autora. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos realizados pela 

parte autora, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, 

bem como, faturas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que 

tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ademais, se houve a migração do plano realizado pela 

parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 
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Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000242-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO VITOR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 

da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12770825, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 
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intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000130-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DENIS JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por DENIS JOSE DOS SANTOS, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora desconhecer o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, vez que se nunca realizou qualquer tipo de 

relação contratual com a parte ré, requerendo assim indenização de 

danos morais e declaração de inexistência dos débitos. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que houve a contratação 

do plano pela parte autora, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, na medida em que tal inversão já fora deferida pelo 

juízo, conforme se infere da decisão lançada no ID 12531005. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a 

existência de qualquer vínculo com a mesma. No presente caso, em pese 

a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme 

estatuído na súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

REGINALDO CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000495-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGINALDO CEZARIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por REGINALDO CEZARIO DE OLIVEIRA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 

da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve a 

comprovação da contratação do plano pela parte autora, afirmando ainda 

que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora em pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo a analisar 

as questões de MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 
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Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos realizados pela 

parte autora, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, 

bem como, faturas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que 

tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ademais, se houve a migração do plano realizado pela 

parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a 

pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000555-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PATRICIA PINHEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 
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da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus das provas, vez que, conforme se infere dos autos, 

já houve anterior decisão deste juízo, a qual encontra-se lançada no ID 

12680308, reconhecendo a condição de hipossuficiência do consumidor, 

ora parte reclamante. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos realizados pela 

parte autora, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, 

bem como, faturas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que 

tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ademais, se houve a migração do plano realizado pela 

parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal 

migração, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, 

permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 
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improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000556-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

VANDUIL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000556-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANDUIL PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por VANDUIL PEREIRA DE SOUZA, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte 

ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12680468, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação deve ser rejeitada, tendo em vista que o comprovante 

de residência se encontra em nome da Genitora da parta autora, portanto 

apto a demonstrar seu domicílio, bem como, o extrato dos órgãos de 

proteção ao crédito apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos realizados pela 

parte autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que 

esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 
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finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000072-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por LUCENI DE SOUZA ALMEIDA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12702343, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação deve ser rejeitada, tendo em vista que há mandado de 

constatação junto nos autos, ID 12137224, onde o Sr. Oficial de Justiça, 

constatou que a parte autora reside nesta Comarca. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 
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No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. No que tange a pretensão contraposta, 

formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. 

Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas 

aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo 

de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000030-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por MARIA FERREIRA MENDES, em desfavor de CLARO S.A. Relata a 

parte autora que é cliente da parte ré na modalidade de linha pré-paga, 

desconhecendo o débito lançado pela parte reclamada que, originou a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 
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débitos. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de adequação do Polo Passivo e impossibilidade de 

deferimento da justiça gratuita, afirmando no mérito que houve a 

comprovação da contratação do serviço pela parte autora, afirmando 

ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Analisando detidamente os autos, verifico 

que a presente ação fora movida em desfavor de CLARO S.A, razão pela 

qual não há se falar em adequação do Polo Passivo da presente demanda, 

devendo tal preliminar ser rejeitada. Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de deferimento da justiça gratuita, vez que, conforme se infere dos autos, 

já houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal benefício, a qual 

encontra-se lançada no ID 12330232, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a 

existência de qualquer débito nesse sentido, tendo em vista que a 

realização de transação junto a parte ré se deu através de linha telefônica 

na modalidade “pré-pago”. Repisa-se que a parte autora não nega a 

existência de relação jurídica com a parte requerida, porém, afirma que a 

relação se deu na modalidade “pré-pago”. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, a 

realização de diversos pagamentos pela parte autora, bem como, a 

suposta prestação do serviço, observa-se que esta NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a contratação de plano telefônico “pós-pago”, 

“controle” ou “fixo”, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve contratação 

do plano pela parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a 

comprovação de tal relação jurídica, seja através de contrato ou gravação 

de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 
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reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000078-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ANGELA BARBOSA DOS SANTOS, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 

da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, traz a parte reclamada peça defensiva de processo diverso, 

alegando em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e de ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

afirmando no mérito que realizou a entrega do produto. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já houve 

anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual encontra-se 

lançada no ID 12761645, haja vista o reconhecimento da condição de 

hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ademais, deve 

ainda ser indeferida a preliminar quanto a suposta ausência de 

comprovante de endereço em nome da parte autora, tendo em vista que 

há mandado de constatação junto nos autos, ID 12250866, onde o Sr. 

Oficial de Justiça, constatou que a parte autora reside nesta Comarca. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos 

do art. 341, do NCPC, salvo tratar de fato não admissível de confissão, 

houver ausência de instrumento considerado pela lei como essencial para 

o ato ou houver contradição dos fatos com a defesa, analisada em 

conjunto. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

impugnou os fatos trazidos pela parte autora na exordial, tornando-se tais 

fatos incontroversos. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do NCPC, 

não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o 

débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

negando a existência de qualquer débito nesse sentido, tendo em vista 

que a realização de transação junto a parte ré se deu através de linha 

telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se que a parte autora não 

nega a existência de relação jurídica com a parte requerida, porém, afirma 

que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte autora o comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual a mesma afirma desconhecer a origem. 

No presente caso, estão mais que evidenciados os requisitos que ensejam 

a reparação por danos morais puros experimentados pela reclamante. 

Impende salientar que a parte reclamada não juntou nenhum documento 

com a sua defesa, restando-a debalde. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Considerando que a parte reclamada 

apresentou a sua defesa tempestivamente, porém, não trouxe provas que 

comprovassem ao contrário do alegado pela parte reclamante, e verificado 

que os fatos aduzidos na inicial foram devidamente comprovados, não há 

como não reconhecer o direito inicial pleiteado, uma vez que a parte 

reclamada violou um direito da parte autora. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 
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(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

CAROLINE NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000772-40.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CAROLINE NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação 

de reparação por danos morais proposta por CAROLINE NASCIMENTO 

SILVA, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Relata a 

parte autora ser aluna da parte reclamada, concluindo o curso de 

Engenharia de Produção no ano de 2016 e, colação de grau designada 

para a data de 20.03.2017, oportunidade em que seria a oradora de sua 

turma. Assevera que na data do ensaio da colação de grau, fora 

informada de que seu nome não se encontrava na lista, sendo impedida de 

colar grau com seus colegas de turma, bem como, sendo possibilitada a 

colação de grau apenas na data de 18.04.2017, realizada no gabinete da 

Secretaria da parte requerida. Requer que a parte reclamada seja 

condenada em indenizar pelos supostos danos morais sofridos. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a parte autora não 

concluiu o curso em momento anterior à data da colação de grau, vez que 

se encontrava pendente de aprovação na disciplina Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos, a qual fora concluída apenas em momento 

posterior a colação de grau, inexistindo, portanto, dever de indenizar, bem 

como, pugnando ao final a improcedência dos pedidos da exordial. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar as questões de MÉRITO da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer 

aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva 

ocorrência de fraude na linha telefônica da parte autora, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora 

estava apta a colar grau na data de 20.03.2017. No presente caso, em 

pese a reclamada tenha afirmado a reprova da parte requerente na 

disciplina de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, o que ensejaria o 

regular impedimento na participação da colação de grau, observa-se que 

esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento capaz de provar a 

reprovação da aluna na citada disciplina, ou, ainda, a conclusão e envio 

da atividade faltante para a conclusão da referida disciplina, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte autora de colar grau 

junto com a sua turma. Ora, não é crível que a instituição de ensino, parte 

ré, não tenha realizado qualquer tipo de formalização quando do envio da 

atividade pela parte autora e, de seu recebimento pela ré, bem como, não 

tenha qualquer tipo de registro do lançamento da citada nota pendente, tal 

como, tala de nota, boletim ou histórico escolar, sendo certo que a parte 

requerida se descuidou de juntar qualquer documento nesse sentido. 

Ademais, do documento juntado pela ré nos autos, no ID 10398901, 

denominado “Formulário de Plano de Estudos”, verifico que a disciplina 

Gestão de Cadeia de Suprimentos foi inserida em 23.08.2016, na grade 

curricular do semestre letivo de 2016/2, período em que a parte autora 

cursava o 10º em 23.08.2016, não havendo notícias nos autos de sua 

reprovação no citado semestre letivo, bem como, do refazimento da 

disciplina no semestre letivo de 2017. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que nenhum documento foi 

juntado pela parte promovida, quedando inerte de comprovar a ocorrência 
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da citada reprovação da parte autora. Ainda, analisando detidamente os 

autos, verifico do documento trazido pela parte autora, no ID 9501680, 

denominado “Disciplinas Cursadas”, que a disciplina Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos encontra-se lançada no período letivo de 2016, ou 

seja, o lançamento e aprovação da disciplina com média 9,2 ocorreu no 

ano de 2016, conforme consta do próprio documento emitido no portal da 

ré, não havendo motivos para que esta obstasse a colação de grau da 

parte requerente. Assim, a própria parte reclamada ATESTA a 

APROVAÇÃO da parte autora, ainda no ano de 2016, na disciplina que 

outrora ela havia afirmado estar a aluna/reclamante reprovada, inclusive 

sugerindo que a mesma a tivesse cursado no ano de 2017. É inverossímil 

que alguém, tenha cursado a matéria sub judice, constando no documento 

oficial da Instituição reclamada a situação de APROVADO, no ano de 

2016, com as respectivas notas, e ainda assim afirmar que o documento 

não reflete a situação real. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço 

pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu a colação de 

grau da parte autora junto a sua turma, a qual frisa-se, após o longo 

período de 04 (quatro) anos de convivência com seus colegas de turma, 

fora obrigada a não participar da solenidade juntamente com os mesmos. 

A respeito do impedimento em participação na colação de grau, eis os 

entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

NEGATIVA DO ENSINO SUPERIOR NA PARTICIPAÇÃO DA PARTE AUTORA 

EM CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU – EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO 

DANO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (Órgão: Turma Recursal Única N. Recurso: 

001.2010.045.135-Recorrente:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO 

GRANDE (UNIDERP INTERATIVA) - POLO CUIABÁ – MT Recorrida: 

ADRIANA MARIA SENA E SILVA Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO) CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE. DIVERSOS CONTRATEMPOS DURANTE VIAGEM. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS 

MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A responsabilidade da empresa 

recorrente pela falha na prestação de serviço é objetiva e independe de 

culpa na forma do artigo 14, §3º do CDC. 2 - Restou incontroverso que 

houve transtornos com o ônibus quebrado e sem ar-condicionado, com 

janelas vedadas, restando obrigado a reparar os danos causados, pois 

descumprira o dever contratual de conferir à recorrida a viagem conforme 

contratada, configurando-se falha na prestação dos serviços, nos termos 

do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ressalte-se que a 

autora teve que ficar a madrugada toda ao relento, sem assistência da 

empresa transportadora que não lhe forneceu hospedagem, nem 

alimentação. E a solução do problema mecânico do ônibus só se deu mais 

de 24 horas depois. Destaque-se, ainda, que, na ocorrência policial 

lavrada na Delegacia de Polícia de Ipixuna (PA), ficou circunstanciado o 

descaso da empresa recorrente (fls. 30 e seguintes). O caso demandado 

extrapola o dano moral comum para os casos de transporte coletivo na 

medida em que a autora dormiu na rua, sem que lhe fosse fornecida 

alimentação; ademais, no início da viagem, o passageiro PAULO LOPES 

(dentre outros) relata que o ônibus apresentou problemas logo no início da 

viagem, tendo sido desacolhido pelo motorista do mesmo coletivo, pedido 

de retorno a Belém para troca de ônibus; tais fatos aumentam o grau de 

responsabilidade da empresa; acrescente-se que, em certos casos (como 

dos presentes autos), a indenização deve ser proporcionalmente maior 

porque maior o desconforto no desatendimento ao direito à dignidade 

humana. 4 - Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz 

deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se 

a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, enfim, deve 

objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e 

punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. O 

quantum fixado guardou pertinência de razoabilidade e proporcionalidade, 

pelo que justa e razoável a quantia de sete mil reais arbitrada pela r. 

sentença para a indenização em tela. (TJDF - Acórdão n. 441365, 

20090110119538ACJ, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 250) Assim, a parte requerida não 

comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como, 

não apresentou qualquer justificativa para a realização do indigitado 

impedimento da colação de grau. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; Sem custas nem honorários, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 433 de 713



conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000243-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte 

autora que é cliente da parte ré na modalidade de linha pré-paga, 

desconhecendo o débito lançado pela parte reclamada que, originou a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 

débitos. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 

ausência de documento indispensável a propositura da ação, afirmando 

no mérito que houve a comprovação da contratação do plano pela parte 

autora, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má-fé. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12771312, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 
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dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000339-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GRACIELLY DE SOUZA 

SERAFIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente 

da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito 

lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos 

morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12770434, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ademais, deve ainda ser indeferida a preliminar 

quanto a suposta ausência de comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tendo em vista que há mandado de constatação junto nos 

autos, ID 12519229, onde o Sr. Oficial de Justiça, constatou que a parte 

autora reside nesta Comarca. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 
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entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000089-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BEATRIZ LEITE AFONSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por BEATRIZ LEITE AFONSO, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de documento indispensável a propositura da ação, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como, de ausência de consulta extraída 

no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o breve 
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relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12762038, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ademais, deve ainda ser indeferida a preliminar 

quanto a suposta ausência de comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tendo em vista que há mandado de constatação junto nos 

autos, ID 12272404, onde o Sr. Oficial de Justiça, constatou que a parte 

autora reside nesta Comarca. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, bem como, a suposta prestação do serviço, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de 

plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 
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exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000255-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por WILSON DOS SANTOS LIMA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12770759, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ademais, deve ainda ser indeferida a preliminar 

quanto a suposta ausência de comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tendo em vista que há mandado de constatação junto nos 

autos, ID 12510473, onde o Sr. Oficial de Justiça, constatou que a parte 

autora reside nesta Comarca. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 
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arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000422-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERIK JOSE SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por ERIK JOSE SILVA 

GONCALVES, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte 

autora que é cliente da parte ré na modalidade de linha pré-paga, 

desconhecendo o débito lançado pela parte reclamada que, originou a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 

débitos. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 

ausência de documento indispensável a propositura da ação, afirmando 

no mérito que houve a comprovação da contratação do plano pela parte 

autora, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal 

inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12794025, haja vista o 

reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte 

reclamante. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal 

documento apresenta informações verossímeis. Ademais, deve ainda ser 

indeferida a preliminar quanto a suposta ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tendo em vista que há mandado de 

constatação junto nos autos, ID 12551337, onde o Sr. Oficial de Justiça, 

constatou que a parte autora reside nesta Comarca. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 
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seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000338-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ED CARLOS SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 
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relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ED CARLOS SOARES DA SILVA, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte 

ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12793656, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 
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reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos posteriores ao discutido 

nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada é 

anterior as demais negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO NUNES PICELLI (REQUERENTE)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000639-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SEBASTIAO NUNES PICELLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com 

indenização de danos morais e materiais proposta por SEBASTIAO NUNES 

PICELLI, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que nunca 

realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

afirmando no mérito que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste 

o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, ao passo que o artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, possibilita tal inversão. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 
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também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

que o contrato trazido nos autos no ID 13689170, deve ser reconhecido, 

vez que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico 

entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação 

de TODOS os seus dados pessoais, a alteração do plano da linha de 

“pré-pago” para a modalidade “pós”. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, consta 

a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as 

quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgados da Turma Recursal do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 137,53 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e três 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000023-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000023-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLEIDE MELO DOS 

SANTOS NOVAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por MARLEIDE MELO DOS 

SANTOS NOVAIS, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a 

parte autora que desconhece o débito lançado pela parte reclamada que, 

originou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, vez 

que se trata de cliente na modalidade “controle”, requerendo assim 

indenização de danos morais e declaração de inexistência dos débitos. 

Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que houve a contratação do plano pela parte autora, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando pela condenação da parte autora na condição de 

litigante de má-fé. Inexistindo preliminares, passo a análise das questões 

de MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista possuir relação com a parte ré apenas na 

modalidade de linha telefônica “controle”. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de 

plano telefônico pós-pago, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ora, a parte autora asseverou na inicial que possui plano 

na modalidade “controle”, ou seja, plano telefônico no qual o cliente paga 

um valor fixo ao final no mês, conforme se infere do próprio website da 

parte reclamada, nesses termos: Perguntas Frequentes - Planos Controle 

O que é o Plano Controle? O Plano Vivo Controle foi pensado para quem 

não quer surpresa na conta de telefone. Com ele, o cliente paga um valor 

fixo todo mês e fala ilimitado com qualquer celular ou fixo Vivo do Brasil 

usando o código 15. E ainda leva créditos para falar com celular ou fixo de 

outras operadoras, inclusive usar serviços. Se os créditos acabarem, o 

cliente continua falando ilimitado com Vivo, e se precisar, basta fazer uma 

recarga. O cliente pode navegar na velocidade 4G e enviar SMS ilimitados, 

para qualquer operadora. Atualmente, há quatro tipos de plano Controle. 

Para conhecer todos os detalhes dos planos Controle, clique aqui. 

h t t p s : / / w w w . v i v o . c o m . b r / p o r t a l w e b / a p p m a n a g e r / e n v / w e b ?

_nfls=false&_nfpb=true&_pageLabel=P1008147025880788311# Ademais, 

se houve a migração do plano realizado pela parte autora para a 

modalidade “pós-pago” ou de outra categoria, com variação do valor da 

fatura, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal migração, 

seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo 

inerte nesse particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 
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proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000772-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDUARDO ALVES SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por EDUARDO ALVES SILVA, que move em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. A parte reclamante requereu a 

DESISTÊNCIA da ação, antes da audiência de conciliação, conforme se 

infere da petição lançada no movimento de ID 13875996. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000554-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA GOMES DA LUZ SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000554-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELISSANDRA GOMES DA LUZ 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por ELISSANDRA GOMES DA LUZ SOUSA, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer 

contratação de serviços junto a parte reclamada, que justificassem os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando se tratar 

de cliente na modalidade pré-pago, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela 

antecipada indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de inépcia da inicial, em vista da ausência de 

comprovante de residência, afirmando no mérito a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, que há vínculo entre as partes, ao passo que 

inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte autora 

nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, vez que de 

acordo com a teoria da asserção, adotada pelo STJ e CPC/2015, se o juiz 

realizar cognição profunda sobre as alegações do autor, após esgotados 

os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

questão. Assim, tenho que se torna inviável a extinção do feito nesse 

momento processual, devendo ser analisado o mérito da demanda. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 
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que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte ré se 

deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se que a 

parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do áudio da ligação 

travada pelas partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o áudio trazido nos autos no ID 

13688707, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, após a confirmação de TODOS os seus dados 

pessoais, a alteração do plano da linha de “pré-pago” para a modalidade 

“plano controle”. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos das faturas, as quais encontra-se 

anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato verbal 

gravado, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgados da Turma Recursal do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 128,21 (cento e 

vinte oito reais e vinte um centavos), devidamente atualizado pelo INPC a 

partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. 

a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

VITAL DIAS SANTANA (REQUERENTE)
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FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000350-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VITAL DIAS SANTANA, 

VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA, FAGNER DO CARMO SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais, proposta por VITAL DIAS SANTANA, 

VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA e FAGNER DO CARMO SANTANA, em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. Relatam as partes 

autoras, que fora enviada para sua residência, cartão de crédito não 

solicitado, sendo realizadas cobranças supostamente indevidas pela parte 

reclamada, requerendo assim indenização de danos morais e repetição do 

indébito. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de carência de ação e de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito 

ausência de pretensão resistida, bem como, de responsabilidade da parte 

ré, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de carência da ação, sob o 

fundamento de falta de interesse de agir, porquanto as partes reclamantes 

não obteriam a apreciação do seu pedido sem a referida demanda, e, 

outrossim, há adequação por se tratar de procedimento correto para o 

questionamento de sua pretensão de direito material. Ainda, tenho que a 

preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, tendo em vista que 

há relação jurídica de direito material entre as partes. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que as partes autoras contestam o envio de cartão de crédito, bem como, 

as posteriores cobranças realizadas pela parte ré. Em que pese as 

alegações da parte ré de ausência de responsabilidade, esta não 

conseguiu demonstrar a efetiva solicitação dos cartões pelas partes 

autoras, bem como, os débitos de seguro e compras realizadas na fatura. 

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que as partes 

autoras confessam na exordial lançada no ID 12113870 - Pág. 3, que 

realizou o desbloqueio e se utilizou de um dos cartões de crédito, nesses 

termos: No mês de janeiro/2018 e fevereiro/2018, a Autora Vander Lúcia 

Vieira Barbosa, desbloqueou o seu cartão de nº 3751xxxxx99259 para 

efetuar uma compra. No dia do vencimento das parcelas do cartão efetuou 

os devidos pagamentos. O envio de produto ou fornecimento de serviço 

sem a prévia solicitação do consumidor é conduta vedada elo CDC no art. 

39, III, entretanto, na hipótese na qual a natureza peculiar do contrato de 

cartão de crédito, bem como a realização do desbloqueio e considerável 

utilização do fornecimento de crédito ofertado pela administradora 

importam na superação do vício e na efetiva celebração do contrato. Ora, 

se as partes requerentes receberam os cartões de crédito em 

agosto/2017, bem como, se sentiram lesadas com a conduta da parte ré, 

não deveriam ter realizado o desbloqueio e utilização do cartão, ou seja, 

ao realizarem tal utilização, as mesmas anuíram com os serviços 

disponibilizados pela parte ré, não podendo se insurgir neste momento 

quanto a cobrança de anuidades. Assim tem entendido os tribunais 

pátrios: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO RECONHECIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

ANUÊNCIA CONFIGURADA A PARTIR DO DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO 

DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO COM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A 

COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. OPERADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 283 DO STJ. SÚMULA 596 

DO STF. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA 

DA LIMITAÇÃO DE JUROS PREVISTA NA LEI DE USURA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito recursal de 

reconhecimento da relação de consumo entre autor e ré encontra-se 

convergente com o que foi decidido na sentença apelada que reconheceu 

a mencionada relação e a resolveu sob o prisma dos princípios que 

informam e disciplinam as relações consumeristas. 2. A jurisprudência 

desta Corte se firmou no sentido de que a proposta de abertura de linha 

de crédito por meio de cartões de crédito é tida como aceita na ocasião em 

que o consumidor, ainda que não tenha requerido o cartão, recebe-o, 

desbloqueia-o e o utiliza, resultando, deste modo, no vínculo jurídico entre 

as partes. 3. É desnecessária a apresentação de documento em que 

conste a assinatura do devedor, uma vez que a parte autora/apelada 

comprovou a relação jurídica com a ré/apelante a partir da apresentação 

dos boletos demonstrativos do consumo do crédito, evidenciando o fato 

constitutivo de seu direito, não havendo prova do pagamento ou da 

extinção do débito pela apelante. 4. A jurisprudência desta Corte se firmou 

no sentido de que a Medida Provisória n. 2.170-36/01 permite a 

capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que 

expressamente pactuada. 5. As empresas administradoras de cartão de 

crédito são incluídas na categoria de instituição financeira, consoante 

Súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual os juros 

cobrados por elas não se submetem aos limites previstos na Lei de Usura. 

(Órgão 5ª Turma Cível – TJDFT - Processo N. APELAÇÃO 

0711927-54.2017.8.07.0001 - Relator Desembargador ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CARTÃO DE 

CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATO ACEITO. AUSÊNCIA DO 

TERMO DE ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE EMISSÃO E 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO ACOMPANHADO DOS DEMONSTRATIVOS DO 

DÉBITO E FATURAS MENSAIS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Em se tratando de 

cartão de crédito, o contrato de adesão com a administradora presume-se 

aceito quando o consumidor recebe o cartão e o utiliza, configurando-se 

em provas que autorizam o ajuizamento da monitória pelo banco o contrato 

de emissão e utilização de cartão de crédito, demonstrativo da dívida e 

faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito. 2. Não se há 

falar em extinção prematura da ação monitória ante a ausência de contrato 

de cartão de crédito assinado pelo réu, quando constam dos autos 

documentos aptos a demonstrar que as partes firmaram contrato de 

utilização de cartão de crédito. 3. Recurso provido. Sentença cassada. 

(Acórdão n.641451, 20120710135637APC, Relator: GILBERTO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2012, Publicado 

no DJE: 17/12/2012. Pág.: 434) Com relação a compra lançada no cartão 

de crédito da parte autora Vanderlúcia, a qual desconhece sua origem, a 

parte ré não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar 

sua efetivação, ônus que lhe incumbia. Assim, não comprovada a regular 

utilização do cartão pela parte autora, deve a ré ser condenada em 

restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente e, pago pelas partes 

requerentes, o que perfaz o importe, já em dobro, de R$ 135,40 (cento e 
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trinta e cinco reais e quarenta centavos). No que se refere a contratação 

do seguro, impende salientar que a contratação de serviços acessórios 

como é o caso dos seguros, deve ser feito em contrato separado, 

prevendo os direitos e obrigações da seguradora e segurado advindos da 

negociação, situação essa não verificada nos autos do processo. Ora, a 

parte reclamada é responsável pelo pagamento indevido dos valores 

referente a serviços não contratos pelas partes autoras, sobretudo 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. Desta forma, não comprovada a contratação do 

seguro, deve a ré ser condenada em restituir, em dobro, o valor cobrado 

indevidamente e, pago pelas partes requerentes, o que perfaz o importe, 

já em dobro, de R$ 41,94 (quarenta e um reais e noventa e quatro 

centavos). Com relação aos danos morais, entendo que não restaram 

caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em 

algum dos atributos da sua personalidade, em função da cobrança 

indevida, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar 

dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. Os fatos 

revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, 

caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. Neste 

sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR, BANCO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. 

RECONHECIMENTO DO ERRO E DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO VALOR. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE 

LESAR ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DA AUTORA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007311376, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

14/12/2017). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível os débitos discutidos na presente demanda, sob a rubrica 

“compra via pag seguro” e “seguro superprotegido”; 2 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento a título de repetição de indébito, o que totaliza o 

valor de R$ 177,34 (cento e setenta e setes reais e trinta e quatro 

centavos), valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, contados da data em que ocorreu efetivo pagamento, mais juros de 

1% ao mês desde a data citação; Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ALTAIRES AMORIM GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000655-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALTAIRES AMORIM GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ALTAIRES AMORIM GOMES, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte ré 

na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o débito lançado pela 

parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim indenização de danos morais e 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que 

houve a comprovação da contratação do plano pela parte autora, 

afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12758707, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos realizados pela 

parte autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que 

esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 
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dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Em análise 

detida dos autos verifico que a parte autora possui 05 (cinco) anotações 

restritivas no extrato do SPC/SERASA, sendo a mais antiga com 

ocorrência em 05/2016 e valor total de R$ 951,79, ou seja, há negativação 

preexistente. Por fim, a parte autora não comprovou que a negativação 

preexistente está sendo discutida judicialmente, não havendo assim que 

se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DÉBITO LEVADO A REGISTRO ORIUNDO DE CESSÃO DE 

DIREITOS. PARTE DEVEDORA QUE NÃO FOI NOTIFICADA ACERCA DA 

CESSÃO, TAL COMO EXIGE O ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUALQUER RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO QUE SE MOSTRA DESPROVIDA 

DE AMPARO JURÍDICO. PEDIDO DECLARATÓRIO ACOLHIDO. DECISÃO 

REFORMADA NO PONTO. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO RECONHECIDA. 

FATO, CONTUDO, QUE NÃO IMPLICA NO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÕES FINANCEIRAS 

ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS 

REGISTROS ESTÃO SENDO DISCUTIDOS EM JUÍZO. ÔNUS QUE INCUMBIA 

À DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. "Segundo 

pacificado entendimento no STJ (Súmula n. 385) e nesta Corte, na 

hipótese de anotação em cadastro de inadimplentes, mesmo que indevida, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente outra inscrição 

legítima, cabendo ao autor comprovar a ilicitude do primitivo apontamento" 

(TJSC, Apelação Cível n. 2008.009369-0, de Blumenau, Rel. Des. Eládio 

Torret Rocha). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A QUE ALUDE O ART. 43, § 2º, DO 

CDC. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO PARA RESPONDER POR EVENTUAL DANO 

MORAL DECORRENTE DO DESATENDIMENTO DA ALUDIDA PRESCRIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE QUE PROMOVEU 

A NEGATIVAÇÃO. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" 

(Súmula 359 do STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (TJ-SC - AC: 20140112085 

SC 2014.011208-5 (Acórdão), Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de 

Julgamento: 19/03/2014, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado) Ora, em 

que pese às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outra 

negativação preexistente, o que afasta o dever de indenizar. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua conduta não se 

enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JOSINALDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000372-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSINALDO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por JOSINALDO PEDRO DA SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer contratação de 

serviços junto a parte reclamada, que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando se tratar de cliente na 

modalidade pré-pago, requerendo assim a declaração de inexistência do 

débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela antecipada 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, que há vínculo entre as 

partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, vez que, conforme se infere dos autos, já 

houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal inversão, a qual 

encontra-se lançada no ID 12767512, haja vista o reconhecimento da 

condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte reclamante. Ainda, 

tenho que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 
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Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido, tendo em vista 

que a realização de transação junto a parte ré se deu através de linha 

telefônica na modalidade “pré-pago”. Em que pese as alegações da parte 

autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que 

ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar 

que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se 

infere do áudio da ligação travada pelas partes, trazido aos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico que o áudio 

trazido nos autos no ID 13728084, deve ser reconhecido, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação de 

TODOS os seus dados pessoais, a contratação de plano de internet na 

modalidade “8 GB”. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos 

autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato 

pertence a parte autora, bem como, consta a juntada de seus documentos 

pessoais. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, 

bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos das faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgados da Turma Recursal do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

requerente a pagar à parte requerida as importâncias de R$ 132,75 (cento 

e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) e R$ 199,27 (cento e 

noventa e nove reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais 

de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 

114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000708-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CAMILO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por CAMILO JOSE DE SOUZA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de falha na prestação de serviço em decorrência 

de habilitação indevida de linha telefônica registrada sob o nº (17) 

99718-4275, que foi motivo/causa de pedir na demanda de nº. 

1000573-18.2017.8.11.0010 que se encontra em grau de recurso. Naquela 

ação, a parte requerente pugnou pelo cancelamento das linhas telefônicas 

e indenização por, danos morais, assim houve prolação de sentença nos 

autos, aguardando julgamento de recurso. É o breve relato. Decido. Em 

análise ao Sistema PJe, como medida de cautela, deparou-se com a ação 

proposta pela parte autora contra a empresa promovida na demandada 

sob o nº. 1000573-18.2017.8.11.0010, distribuída perante este Juizado 

Especial Cível, onde igualmente pleiteia condenação para cancelamento 

das linhas telefônicas e por danos morais pelos mesmos fatos aduzidos 

neste processo, qual seja, habilitação indevida da linha telefônica (17) 

99718-4275. Analisando detidamente os autos, verifico que na ação 

proposta no ano de 2017, a linha telefônica (17) 99718-4275, fora objeto 

daquela, onde fora determinado seu cancelamento, sendo novamente 

discutido nestes. Ressalta-se ainda que o processo referido teve 

sentença homologada, encontrando-se atualmente em fase recursal, ou 

seja, ainda não houve o trânsito em julgado. Assim, não poderia a parte 

reclamante repetir ação que já está em curso. Desta feita, da análise dos 

documentos carreados aos autos, entende-se que resta configurada a 

litispendência. Dispõe o artigo 337 do CPC: “Art. 337. Incumbe ao réu, 

antes de discutir o mérito, alegar: § 3º Há litispendência quando se repete 

ação que está em curso (negritei e grifei) Cumpre ressaltar que a matéria 

referente à litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, nos termos do 

artigo 485, § 3º, primeira parte, do NCPC. Portanto, ocorrendo a repetição 

de ação anteriormente ajuizada, a qual encontra-se em curso, inafastável 

resta o dever de reconhecimento da litispendência. Neste sentido, vejamos 

: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de litispendência 

entre ações, necessária se faz a extinção do segundo processo. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000426-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEJAIR PERUZZO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com 

indenização de danos morais e materiais proposta por DEJAIR PERUZZO, 

em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que nunca realizou 

qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever 

de indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela condenação da parte autora nas penas de litigância de 

má-fé e pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

MÉRITO da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

que o contrato trazido nos autos no ID 13417037, deve ser reconhecido, 

vez que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico 

entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação 

de TODOS os seus dados pessoais, a contratação do plano da linha na 

modalidade “controle”. Ora, da simples análise dos documentos juntados 

nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no 

contrato pertence a parte autora, bem como, consta a juntada de seus 

documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem 

como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as quais encontra-se 

anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 
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Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgados da Turma 

Recursal do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 151,77 (cento e cinquenta e um real e setenta e sete 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000052-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por FERNANDO DA SILVA MESQUITA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que já foi 

cliente da parte ré na modalidade de linha pré-paga, desconhecendo o 

débito lançado pela parte reclamada que, originou a inclusão de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização de 

danos morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que houve a 

contratação do plano pela parte autora, não havendo dever de indenizar, 

haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. Inexistindo 

preliminares, passo a análise das questões de MÉRITO da demanda. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 
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nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a 

existência de qualquer débito nesse sentido, tendo em vista que já realizou 

transação junto a parte ré, referente linha telefônica na modalidade 

“pré-pago”. Repisa-se que a parte autora não nega a existência de 

anterior relação jurídica com a parte requerida, porém, afirma que a 

relação se deu na modalidade “pré-pago”. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, a 

realização de diversos pagamentos realizados pela parte autora, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de 

plano telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ No caso em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição 

anterior à inscrição realizada pela empresa reclamada em seu nome. 

Ademais, verifico que a mesma fora discutida nos autos 

1000051-54.2018.8.11.0010, o qual possui o seguinte dispositivo: 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a 

parte requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 929,34 

(novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de 

juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Em que pese a existência de processo judicial 

discutindo a anterior inscrição, verifico que a mesma fora tida como 

LEGÍTIMA, tendo em vista a comprovação de relação jurídica entre as 

partes, ao passo que se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

inscrição preexistente legítima. Vejamos a dicção da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese às razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outra negativação preexistente, a qual fora declarada legítima no 

processo judicial citado, o que afasta o dever de indenizar por dano moral. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua conduta não se 

enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, 

formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. 

Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas 

aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo 

de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 
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artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais, ante a incidência da súmula 385 

do STJ, conforme fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000306-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANA CAROLINA MARTINS DE 

OLIVEIRA BRANDAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por ANA CAROLINA MARTINS DE 

OLIVEIRA BRANDAO, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a 

parte autora que é cliente da parte ré na modalidade de linha pré-paga, 

desconhecendo o débito lançado pela parte reclamada que, originou a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim indenização de danos morais e declaração de inexistência dos 

débitos. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 

ausência de documento indispensável a propositura da ação, afirmando 

no mérito que houve a comprovação da contratação do plano pela parte 

autora, afirmando ainda que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigante de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal 

inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12770097, haja vista o 

reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte 

reclamante. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito, deve ser rejeitada, tendo em vista que tal 

documento apresenta informações verossímeis. Ademais, deve ainda ser 

indeferida a preliminar quanto a suposta ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tendo em vista que há mandado de 

constatação junto nos autos, ID 12512844, onde o Sr. Oficial de Justiça, 

constatou que a parte autora reside nesta Comarca. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano 

telefônico “pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a migração do plano realizado pela parte autora, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal migração, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 
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que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19952 Nr: 2331-11.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Amarante de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do oficial, Intimo o patrono da parte autora para 

proceder com o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça junto ao 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22091 Nr: 198-59.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCRS, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Bruna Cristina 

Rodrigues Santos, representada pela sua genitora a Sra. Marlúcia 

Rodrigues da Silva em desfavor de Idelmo Pedro dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 106 o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, CPC/2015.

É o relatório. Decido.

Pois bem, analisando os autos observo que a parte autora foi intimada à fl. 

102, contudo, quedou-se inerte.

Demais disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte exequente o abandona, é desprestigiar os processos 

que merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios incabíveis.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79644 Nr: 1836-15.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Hildebrand Nogueira, Gislaine Hildebrand Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos a 

parte requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal. 

Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 2116-54.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Isavam Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 
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OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... José Isavam Oliveira Silva, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou a presente Ação de Revisão de Cálculos da URV em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, também já qualificado. Diante de todo o 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da inicial.Sem custas e honorários face a gratuidade da 

justiça.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 435-49.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Clínica Médica São Paulo LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38336 Nr: 2361-07.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Junior e Freitas Silva-ME, Karumme Pucci de 

Oliveira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Eladio Miranda de Lima - OAB:13242-A/MT, Giordano 

Bruno Oliveira - OAB:7.238/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70909 Nr: 1740-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Rodrigues Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação da parte embargante, a fim de que manifeste o que 

entender de direito no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25886 Nr: 3861-16.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Bargio, Jandir Borges, Vilmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Acolho o pedido de fls. 191 e suspendo o feito até 27/12/2018.

Após o decurso do período ou havendo manifestação do executado, diga 

o exequente no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16485 Nr: 2119-24.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C.Sirena ME (Sirena Comercial 

Agropecuários).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT, Maria José do Nascimento - OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da informação de fls. 186, certifique-se quanto à intimação das 

partes e aguarde-se a realização dos leilões designados para os dias 

17/09/2018.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 2632-45.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Roberto Batista Beriela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se com a devida alteração no Sistema Apolo e capa dos autos, 
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eis que trata-se de execução.

Ademais, intime-se o exequente para que indique bens passíveis 

depenhora ou requeira o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60160 Nr: 2735-18.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Paranorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227541, 

Emiliano Matheus Bortolotto Beghini - OAB:OAB/SP 286992, Fábio 

André Fadiga - OAB:OAB/SP 139.961, FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, Henrique 

Schmidt Zalaf - OAB:OAB/SP 197.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o alegado às fls. 99, esclareçam os Oficiais de Justiça no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, digam os autores.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 4603-31.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a liminar deferida às fls. 42/43, bem como 

com fundamento no art. 485, I do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial formulado por CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA atual 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em face de 

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS para declarar rescindido o contrato 

mantido entre as partes e consolido nas mãos do autor o domínio e a 

posse plena do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua 

apreensão.Fica facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do 

artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao 

DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se 

autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 

indicar.Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Comunique-se o Cartório 

Distribuidor.P.R.I.Com o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1338 Nr: 31-62.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 do CTN autoriza o credor público ao pedido de indisponibilidade de bens 

do devedor, e não desonera o credor de realizar, com meios próprios as 

diligências de localização de bens de propriedade do devedor. 

LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE AUTOMÓVEIS. SISTEMA RENAJUD. 

DESCABIMENTO. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - 

DENATRAN, possibilitando o envio de ordens judiciais eletrônicas de 

restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - 

RENAVAM. Conquanto o RENAJUD seja meio adequado para o 

cumprimento da decisão judicial de indisponibilidade de bens, não foi 

instituído para servir de meio ao credor fazer as diligências que lhe 

compete.AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”(Agravo de 

Instrumento Nº 70043486521, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

22/06/2011)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO 

DEVEDOR. PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE COMO 

MEDIDA DERRADEIRA. CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITE O 

DEFERIMENTO, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADO ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS PELA PARTE INTERESSADA. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.”(Agravo de Instrumento Nº 70042912055, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, 

Julgado em 20/05/2011)Portanto, para a providência do pedido ora 

formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, 

indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN.Com a vinda das informações, venham os 

autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 1613-09.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT, Jorge Balbino 

da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Garcia - 

OAB:22148/PR

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 100/102, e para tanto, a fim de viabilizar a 

atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP determino o 

recolhimento do antigo MANDADO de PRISÃO (fls. 69), SUBSTITUINDO-O 

por novo, fazendo constar o prazo de validade.

ENCAMINHEM-SE o mandado de prisão para a Delegacia de Polícia Civil 

desta Comarca; Delegacia de Polícia da Comarca de Roncador/PR e, por 

ofício, ao Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de 

Justiça, bem como para os locais onde possivelmente possa ser 

encontrado.

Cumpra-se a prisão conforme disposto no artigo 1.445 da CGNC/MT.

Ainda, expeça-se ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná 

a fim de informar a este juízo o endereço do executado atualizado.

Em sendo efetivada a prisão, concluso imediatamente.

Intime-se a parte exequente.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 885-60.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Almeida Assunção, José Almeida 

Assunção, Ramiro Almeida Assunção, Deonil Almeida de Assunção, Izabel 

Rosa Lopes, Maria Rosa da Costa, Pedro Almeida Assunção Filho, Nerci 

Rosa Xavier, Iraci Almeida da Silva, Manoel Almeida de Assunção, Ana 

Rosa de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor.ADEMAIS, considerando o pedido de 
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habilitação nos autos, nos termos do art. 313, §1º e, art. 689, ambos do 

CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo de trinta (30) dias, para 

que seja providenciada a substituição processual do espólio ou dos 

sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do 

CPC/2015.Ante o pedido de habilitação às fls. 45/46 formulado pelo 

patrono da requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os 

herdeiros do de cujus, Sr. Pedro Almeida de Assunção para se pronunciar 

em 5 (cinco) dias.Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

CONCLUSOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 195-94.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcilei Machado Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Banco Semear S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 143/144, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL da quantia referente aos honorários advocatícios 

correspondente a 1.618,11, do qual deverá ser descontado do valor 

depositado às fl. 137, em nome da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser devidamente depositado em conta informada às fls. 

143-verso.

 Outrossim, determino a intimação da parte requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor remanescente devida à 

autora, cujo valor totaliza R$ 9.146,14 (nove mil cento e quarenta e seis 

reais e quatorze centavos).

Intime-se a autora para que informe a conta bancária para que seja 

deferido o pedido de expedição de alvará do valor remascente depositado 

nos autos.

Às providências.

Intime-se.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34408 Nr: 1970-86.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT, Jorge Balbino 

da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de adjudicação, necessário se faz a intimação prévia do 

executado e respectivo cônjuge, conforme dicção do art. 876, §1º do CPC, 

para querendo se manifestar no prazo legal, facultando, ainda a 

possibilidade de remir a execução na forma do art. 826 do CPC.

Outrossim, nos termos do art. 1.059 da CNGC/MT determino a intimação 

dos exequentes para que juntem a matrícula atualizado do bem que se 

pretende a adjudicação, onde deverá ser intimado eventual senhorio direto 

ou credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que 

não seja parte nesta execução, para se manifestar quanto ao pleito de 

execução, ex vi:

“Art. 1.059. Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do 

executado sem que

seja cientificado da execução, por qualquer modo idôneo e com pelo 

menos 05 (cinco)

dias de antecedência, o senhorio direto ou o credor com garantia real ou 

com penhora

anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na 

execução (CPC, art.

889)”.

Após, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 908-35.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Macedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:

 referida alegação tem ou não o intuito de pedir a reforma da decisão para 

ser julgada procedente a demanda, uma vez que não deduzido pedido 

expresso nesse sentido, não debe ser conhecida, diante da ofensa ao 

princípio da dialeticidade. recurso parcialmente conhecido. na parte 

conhecida, improvido. (TJMS; APL 0802954-14.2016.8.12.0002; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 09/01/2017; Pág. 69) 

O valor da multa consiste em crédito em favor do Estado de Mato Grosso, 

conforme determina a legislação. Sobre a multa incidem correção 

monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça (computada desde o 

ajuizamento da demanda, momento em que o valor atribuído à causa 

passou a sofrer os efeitos corrosivos da inflação) e juros moratórios a 

partir desta data (momento em que se tornou líquido, certo e 

exigível).Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que 

comprove o depósito judicial da multa (independentemente da interposição 

de recurso quanto aos termos da presente decisão, na medida em que se 

trata de multa diretamente decorrente de imposição legal). Feita a 

comprovação, expeça-se em favor do Estado mandado para 

levantamento.Outrossim, intime-se o exequente para que dê 

prosseguimento no feito, manifestando o que entender de direito no prazo 

legal.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76067 Nr: 255-62.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Arsuf Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária J. O. Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Estefani de Almeida - 

OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Após venham os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLARICE PEREIRA ANANIAS (AUTOR(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos: 1000236-68.2018.811.0018 Intimar Patrono da 

Parte autora, para que caso queira, apresente impugnação à contestação 

juntada nos autos. Juara MT., 22 de agosto de 2018 Sueli Aparecida 

Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLARICE PEREIRA ANANIAS (AUTOR(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos: 1000236-68.2018.811.0018 Intimar Patrono da 

Parte autora, para que caso queira, apresente impugnação à contestação 

juntada nos autos. Juara MT., 22 de agosto de 2018 Sueli Aparecida 

Mileski - Gestora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99802 Nr: 6575-94.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmiraldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intima-se a parte exequente requerer o que de direito, bem como 

paresentar planilha de cálculo atualizada do débito.

Com a juntada, concluso para deliberar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 6005-11.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJP, VOCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

DEFIRO o parcelamento das custas iniciais da reconvenção em 03 (três) 

vezes.

Por orientação do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio 

da presente decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no 

e-mail: dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais.

Intime-se a parte autora/reconvindo para apresentar contestação a 

reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias (art. 343, §1º do CPC).

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90681 Nr: 1985-74.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: Considerando o erro material da decisão que designou a 

presente solenidade, redesigno o ato para o dia 23/10/2018 às 13h30. 

Saem todos intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70714 Nr: 1642-49.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFRA S.A – Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:OAB/MT 22.230

 DESPACHO

Considerando a deposito de ref: 31, certifique-se o transcurso do prazo 

para oposição dos embargos a execução, conforme artigo 16, I da LEF.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104212 Nr: 78-30.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: Declaro encerrada a instrução processual. Tornem-se os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98375 Nr: 5814-63.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Antonio de Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: I - Defiro o prazo de 05 (cinco) dias, para juntada do 

substabelecimento. II - Declaro encerrada a instrução processual. 

Tornem-se os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97272 Nr: 5292-36.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Miranda Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: I - Defiro o prazo de 05 (cinco) dias, para juntada do 

substabelecimento. II - Declaro encerrada a instrução processual. 

Tornem-se os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36892 Nr: 1060-25.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: Da análise dos autos verifico que a parte requerida foi citada 

por edital (f. 51), razão pela qual é necessária a nomeação de curado 

especial para patrocinar seus interesses, nos termos do art. 72, II do CPC. 
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Assim, nomeio a advogada Dra. Marcia de Campos Luna, atuar como 

curadora especial da parte requerida. INTIME-A para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Arbitro o valor de 02 URH nos 

termos da tabela da OAB. Apresentada a contestação, intime-se a parte 

autora para manifestar no mesmo prazo. Por fim, designo nova data para 

audiência de instrução e julgamento, o dia 22/11/2018 às 13h30. Saem 

todos intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 533 Nr: 104-29.1998.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir o formal de partilha, tendo em vista que em 

fls.71/73 não consta o nome e qualificação do inventariante, assim 

promovo vista ao patrono da parte autora para que se manifeste o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1667 Nr: 240-89.1999.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos Giraldelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar os patronos das partes para manifestarem sobre o laudo de 

avaliação de fl. 272/ 276, no prazo de 10 (dez) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo, conforme decisão fl.257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59298 Nr: 1816-29.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarife Maria Yared Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves - OAB:, Luiz 

Antônio Filippelli - OAB:MT 15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de Carta Precatória fl.105/110, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 2931-56.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo deferido às fl.91. Assim promovo 

vistas a parte autora para manifestar quanto ao auto de avaliação fl.86, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GASPARINI (REQUERENTE)

VALDINEI GASPARINI - ME (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 03/10/2018 16:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GASPARINI (REQUERENTE)

VALDINEI GASPARINI - ME (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000867-12.2018.8.11.0018 REQUERENTE: VALDINEI GASPARINI, 

VALDINEI GASPARINI - ME REQUERIDO: HORACIO ALAN DE OLIVEIRA 

FERREIRA - EPP DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando 

as alegações tecidas na petição inicial em relação aos documentos 

juntados, entendo prudente que se aguarde a contestação para que seja 

apreciado o pedido de tutela antecipada. Isso porque alega o requerente 

que ao tentar novo cartão de crédito junto ao Banco foi surpreendido com 

a negativa, pois havia restrição de crédito no seu CPF por conta de 

débitos existentes no CNPJ da empresa em que era proprietário (segunda 

autora). Todavia, observo que não consta nos autos ou ao menos na 

narrativa fática que a parte requerente tenha realizado diligências no 

sentido de resolver a quizília administrativamente através de pedidos junto 

ao requerido, não apresentando números de protocolos de ligações, e-mail 

ou reclamações para baixa e cancelamento da suposta inscrição indevida. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada 

pleiteada pela parte reclamante e determino o prosseguimento do feito. Já 

designada audiência de conciliação, CITE-SE a parte requerida dos termos 

desta ação e intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à 

sessão, consignando que deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Com a defesa, intime-se 

a parte autora para, no mesmo prazo – 5 dias, apresentar impugnação. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação já designada, consignando que o não comparecimento pessoal 

à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-43.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAETANO DE SOUZA (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-08.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (ADVOGADO(A))

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DENER BARRETO E OLIVEIRA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000003-08.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA EXECUTADO: JOSE 

DENER BARRETO E OLIVEIRA DESPACHO DEFIRO o pedido inserido no ID: 

14348744 e determino a expedição de alvará para levantamento dos 

valores bloqueados nos autos, devendo ser observado a conta bancária 

indicada pelo exequente. Atente-se a Secretaria para cumprimento do 

Provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018. INDEFIRO o novo pedido de 

penhora online do valor remanescente (ID: 14580603), pois entendo que, 

caso a penhora on line seja negativa ou parcial, deve o credor indicar 

bens passíveis de penhora, posto que “O juízo não está obrigado a ficar 

diligenciando indefinidamente junto a instituições financeiras, em busca de 

recursos sob depósito que possam ser utilizados para garantia 

processual do débito. II- Sem uma indicação concreta do exequente no 

sentido da existência de algum recurso novo sob depósito, a reiteração 

não se justifica”. (TRF 2ª R. – AI 2009.02.01.013762-1 – Relª Lana 

Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 298). Assim, intime-se o exequente para 

indicar bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, 

concluso para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

MARCELO JUNIOR GONCALVES (REQUERENTE)

JACKELINE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000028-84.2018.8.11.0018 REQUERENTE: JACKELINE CARLOS DE 

SOUZA, MARCELO JUNIOR GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em 

ID: 14578853 dos autos, o qual, é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os 

requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) 

impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU 

EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas Recursais deste 

estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

LAERCIO FAEDA (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010428-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

LEISER MARTINS FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO AMORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000282-57.2018.8.11.0018 

Polo ativo: EXEQUENTE: ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA Polo passivo: 

EXECUTADO: THIAGO APARECIDO AMORIM Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010467-74.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA (ADVOGADO(A))

LUCI FERREIRA CASTAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO RICARDO BARELA IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000856-80.2018.8.11.0018 REQUERENTE: RICARDO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS 

AVENIDA LTDA DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança está configurada pela narrativa dos fatos e as provas 

carreadas, notadamente extrato de compra supostamente realizada em 

Cuiabá em 13/06/2018 no valor de R$ 2.989,12 parceladas em 8 (oito) 

vezes de R$ 373,64, bem como o cartão de ponto do reclamante que 

demonstra que este estava trabalhando no dia da compra e não esteve em 

Cuiabá, bem como o periculum in mora, uma vez que a requerida está na 

iminência de inserir o nome da autora no rol de mau pagadores, por 

compra não reconhecida. Subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações 

(extratos de compras e cartão de ponto) – e, consequentemente, danos 

que podem advir de uma possível negativação. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, 

estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior 

deliberação, tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a 

requerida SE ABSTENHA de inscrever o nome da parte autora no cadastro 

de inadimplentes referente o débito em discussão, bem como, retire a 

cobrança do cartão de crédito nº 6363.5536.9775.1127 da Parc. Com 

juros 8x – Pula ciclo – Lojas Avenidas LTDA 50, no valor de R$ 373,64 

(trezentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), no prazo 

e 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-55.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

ANDREIA MENEGON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000890-55.2018.8.11.0018 REQUERENTE: ANDREIA MENEGON DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BMG DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento da cobrança de 

valores a título de cartão de crédito, bem como o periculum in mora, uma 

vez que as citadas cobranças já vem causando prejuízos e, caso não 

seja determinado que a reclamada se abstenha de tais cobranças in initio 

litis e inaudita altera parte, certamente causará outros de difícil reparação. 

Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

– verossimilhança das alegações (holerites com descontos) – e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir de tais 

cobranças, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. De mais a mais, estando o débito em discussão, deve ser 

concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que não 

há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA para determinar que a reclamada se SUSPENDA a cobrança de 

valores a título de cartão de crédito do reclamante, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). EXPEÇA-SE ofício a SAD-MT, solicitando o cumprimento da 

presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as 

partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Cite-se as partes requeridas a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para participarem da 

audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-40.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENEGON DE ARRUDA (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000891-40.2018.8.11.0018 REQUERENTE: ANDREIA MENEGON DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento da cobrança de 

valores a título de cartão de crédito, bem como o periculum in mora, uma 

vez que as citadas cobranças já vem causando prejuízos e, caso não 

seja determinado que a reclamada se abstenha de tais cobranças in initio 

litis e inaudita altera parte, certamente causará outros de difícil reparação. 

Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

– verossimilhança das alegações (holerites com descontos) – e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir de tais 

cobranças, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. De mais a mais, estando o débito em discussão, deve ser 

concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que não 

há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA para determinar que a reclamada se SUSPENDA a cobrança de 

valores a título de cartão de crédito do reclamante, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). EXPEÇA-SE ofício a SAD-MT, solicitando o cumprimento da 

presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as 

partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Cite-se as partes requeridas a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para participarem da 

audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56887 Nr: 3105-31.2012.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Lisboa da Hora - EPP, José Lisboa da Hora, 

Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 DECISÃO: I – Solicite-se aos juízes deprecados a devolução das cartas 

precatórias devidamente cumpridas no prazo mais exíguo possível. II – 

Com o retorno, intimem-se as partes para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal. III – Após, concluso para sentença. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87099 Nr: 268-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbiton Hormung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:

 Em seguida, o M.M. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: I – Defiro o pedido 

formulado pela Defesa. II - Designo audiência para o dia 24.10.2018, às 

13h30min. III - Expeça-se carta precatória para Sinop/MT, para inquirição 

da testemunha Jheymes Kleverson Martins. Saem intimados os presentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42252 Nr: 2685-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, JdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciano Nascimento Cassiano, Marcelo 

Aparecido Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, vera - 

OAB:

 Processo nº 2685-60.2011.811.0018 Código 42252

Vistos.

Considerando a manifestação Ministerial (fl. 188), homologo a desistência 

da testemunha Ademir Alves de Souza e, por conseguinte, cancelo a 

audiência designada anteriormente e declaro encerrada a instrução 

processual.

 Sendo assim, abram-se vistas às partes para apresentarem memorias 

finais, no prazo legal, observado-se a sequência do atos.

Após, concluso para sentença.

Às providências.

Juara, 28 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16379 Nr: 2015-32.2005.811.0018

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberson Reinaldo Mariano, Fabiano Pedro da 

Silva, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Cód. 16379

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público Do Estado De Mato Grosso em desfavor de Roberson Reginaldo 

Mariano.

O réu foi condenado a 04 (quatro) meses de prestação de serviço a 

comunidade, como incurso no art. 28 da Lei 11343/06.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 02/02/2015, 

conforme certidão de trânsito em julgado à fl. 346.
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É O RELATO. FUNDAMENTO.

DECIDO.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 02 de 

fevereiro de 2015 e, até o presente momento, não ocorreram causas 

suspensivas ou interruptivas da prescrição executória, tendo em vista que 

o reeducando sequer iniciou o cumprimento da pena.

Assim, observo que a pretensão executória está prescrita.

 Como é cediço, a prescrição da pretensão executória é calculada com 

base na pena in concreto arbitrada em sede de sentença ou acórdão 

condenatório.

Denota-se que o réu foi condenado a prestar de serviço a comunidade, 

pelo período de 04 (quatro meses), por possuir entorpecente para uso 

(art. 28 da Lei 11.343/06).

Assim, tratando-se de pena aplicada e definitiva, transitada em julgado 

para a acusação (artigo 110, §1º, do Código Penal), o prazo prescricional 

no caso dos autos é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei 

11.343/06.

Considerando que transcorreu mais de 3 (três) anos do trânsito em 

julgado para o Ministério Público sem que a prescrição da pretensão 

executória tenha sofrido qualquer suspensão ou interrupção, mister o 

reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta a pena imposta ao 

reeducando Roberson Reginaldo Mariano, qualificado nos autos, bem 

como todos os efeitos dela decorrentes, o que faço com fundamento no 

art. 66, II da Lei n. 7.210/84.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Expeça-se as comunicações necessárias.

Sem custas.

Após, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 22 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 3920-23.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Cordeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação penal de 

competência do Júri, sendo assim, abram-se vistas às partes para 

manifestarem eventual interesse na(s) arma(s) apreendida(s).

Em caso negativo, desde já determino o encaminhamento da(s) arma(s) 

apreendida(s) ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e 

da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, 

promova a restituinão, conforme preceitua o art. 119.

Sendo a resposta positiva, mantenha a(s) citada(s) arma(s) em depósito 

para posterior utilização em plenário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 08/2018/DF O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro 

desta Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais, torna pública 

AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS, DATA E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DAS 

PROVAS, referente ao Processo Seletivo para o Credenciamento de 

Conciliador da Comarca de Juína-MT

Art. 1º - Tornar pública as inscrições deferidas, abaixo relacionadas:

1 – Amanda Bertolini 2 – Ana Caroline Alves da Mota 3 – Andressa 

Ferreira de Sousa Freitas 4 – Alef Pitágoras de Almeida 5 – Alexandre 

Vilar Oliveira Dala Déa 6 – Alison Cordeiro da Silva 7 – Ariadne Paritzis 

Mougenot 8 – Carla Gisele Félix Dourado Guimarães 9 – Caroline de Souza 

Jacob 10 – Claudete Rozane Roman Rós 11 – Daiana Crisley Camargo 12 

– Daniele Tomacheski 13 – Dayane Soares dos Anjos 14 – David de Souza 

Silva 15 – Diógenes Cardoso 16 – Dhébora Thaís Soares Araújo 17 – 

Eduardo José Oliveira Silva 18 – Elaine Aparecida de Deus Rocha 19 – 

Érica Vieira Aguiar 20 – Erike Darikel R. Silva 21 – Eula Paula da Silva 22 – 

Fabrício Andrade Silva 23 – Gabrielly da Silva Batista 24 – Geovani Correia 

Lopes 25 – Giovanna Ellen de Lima 26 – Hantts Eugênio dos Santos 27 – 

Isaias Lobato de Araújo 28 – Jaldakeli Miki Alves de Brito 29 – Jéssica 

Maynara Rosa Silva 30 – Juliana Parise 31 – Laís Mateus Vieira 32 – Laiz 

Zitkoski 33 - Lúcia Inês Dias da Silva 34 – Lupper Alves Ferreira 35 – 

Marcia Diniz de Oliveira 36 – Marivan Everton de Souza 37 – Muriane 

Nunes Gomes 38 – Nízio Rodrigues Vasques Neto 39 – Pablo César F. da 

Silva Araújo 40 – Raíssa Stephanie Alves dos Santos 41 – Rayane Pereira 

Costa 42 - Robson Neves de Souza 43 – Rosangela Zimermmann 

Rodrigues 44 – Thaís Vilaça Serrazine

Art. 2º - A prova será realizada no dia 9 de setembro de 2018, na Escola 

CEJA Alternativo, localizada na Av. Loderites da Rosa Correia, Centro, em 

Juína, no horário das 08h às 12h.

Art. 3º - O candidato deverá comparecer ao local designado para a 

realização das provas com antecedência mínima de meia hora do horário 

fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.

Art. 4º - Não será admitido ingresso de candidato no local de realização 

das provas após o horário fixado para seu início.

Art. 5º - Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que 

apresentar o documento de identidade, cujo número registrou na Ficha de 

Inscrição.

Juína, 29 de agosto de 2018 FABIO PETENGILL Juiz Diretor

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129357 Nr: 2130-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ROHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 464 de 713



JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, julgo improcedente a suscitação de dúvida inversa 

levantada por Ana Maria Rohr, forte no art. 685 do NCC/2002, 

referendando a recusa ao registro perquirido pela parte 

interessada.Publique-se. Intime-se.Às providências. Transitada em julgado, 

arquive-se. Juína/MT, 29 de agosto de 2.018.FABIO PETENGILL,Juiz Diretor 

do Foro.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001296-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARICE SCHMITT ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE SCHMITT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1001296-55.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

CLARICE SCHMITT ARAÚJO INTERDITANDO: ROQUE SCHMITT VISTOS. 

Cuida-se de ação de curatela especial, com pedido de tutela de urgência, 

formulado por Clarice Schmitt Araújo, objetivando ser nomeada como 

curadora especial do irmão, Sr. Roque Schmitt, com o fito de resguardar 

seus direitos e interesses, haja vista que o interditando possui retardo 

mental moderado e é incapaz de reger, por si só, os atos da vida civil. A 

requerente alegou a necessidade de sua nomeação como curadora do 

interditando, para que seja possível pleitear beneficio de amparo 

assistencial junto ao INSS. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Decido. O pedido inicial se faz possível e merece 

deferimento. Os atestados de ID. 15027893 evidenciam a falta de 

capacidade do interditando de reger-se por si próprio, que, devido a sua 

deficiência mental, o torna dependente da família para realização dos atos 

da vida civil. O perigo de dano verifica-se nos prejuízos a serem causados 

pela impossibilidade do interditando de gerir seus negócios, pleitear 

benefícios, vez que o termo de curatela se trata de um documento 

indispensável exigido pelo INSS para recebimento de benefício. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada na forma requerida, pelo 

que nomeio como curadora provisória de Roque Schmitt, sua irmã Clarice 

Schmitt Araújo. Lavre-se o competente termo, através do qual a Curadora 

prestará o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Nos 

termos do art. 751, do Código de Processo Civil, designo o dia 05.09.2018 

às 17h, para audiência de interrogatório do Interditando. Cite-se e intime-se 

o Interditando para comparecer a audiência designada. Notifique-se o 

Digníssimo Membro do Ministério Público. O prazo para impugnação do 

pedido será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita na medida em que os documentos carreados fazem 

presumir o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da 

medida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001089-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. P. B. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. &. B. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Certifico que ambos os valores das guias juntadas nos autos não estão de 

acordo com a sua discriminação. Intimar a Parte autora na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000537-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TUBUI RIKBAKTA (REQUERENTE)

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000537-28.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALDO 

TUBUI RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, Analisando os 

autos, verifico que o requerido foi intimado da decisão de id. 13599474, 

por meio eletrônico e não por DJE. O Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução 234/2016, dispondo em seu art. 14, sobre a obrigatoriedade da 

publicação dos atos processuais decorrentes dos sistemas PJe, via Diário 

de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão até a implantação do DJEN. 

Em atenção à referida Resolução, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

editou a Portaria n. 161/2017-PRES – TJ/MT, determinando que as 

intimações dos advogados quanto aos atos processuais praticados no 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) sejam realizadas por meio do Diário de 

Justiça Eletrônico (DJe). Vejamos: “Art. 1º Determinar que, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos 

atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - 

PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - 

DJe. (...) Art. 2º Serão objeto de publicação no DJe: I - o conteúdo dos 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 

13.105/2015; II - as intimações destinadas aos advogados oriundas do 

sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal III - as 

citações e intimações por edital, na forma da lei.” Assim sendo e para 

evitar futura alegação de nulidade dos atos processuais, INTIME-SE 

novamente o banco-réu, por meio do advogado constituído nos autos, do 

teor da decisão suso mencionada via DJE. Esgotado o prazo assinalado 

para manifestação, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

IRENE TYKAYWY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000608-30.2017.8.11.0025. REQUERENTE: IRENE 

TYKAYWY REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual cumulada 

com pedido de indenização, verbalizada por Irene Tykaywy em face do 

Banco Bradesco S/A, por meio da qual busca a demandante o 

reconhecimento da invalidade de instrumento contratual gerado, segundo 

afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 0123231340270), 

consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) 

no valor de R$ 2.000,00, com parcelas mensais de R$ 61,46 em 59 

prestações. Citado o réu, apresentou contestação, requestando em 

preliminar a realização de perícia grafotécnica no contrato ora discutido, a 

fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta pela autora e, no 

mérito, refutou os pedidos da exordial. Impugnando a peça defensiva, a 

requente reafirmou ser analfabeta não se opondo a realização de prova 

pericial pleiteada pela instituição financeira e reiterou os pedidos da inicial. 

Em relação a prova pericial pretendida pela banco, verifico que não há nos 

autos controvérsia quanto a assinatura aposta no pacto supostamente 

celebrado entre os litigantes, revelando-se desnecessária a sua 

realização, razão porque INDEFIRO o pedido. Entretanto, porque 

prescrição e decadência são, ao menos desde a vigência do Código Civil 

de 2002, matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo, e existindo evidente 

correlação entre o vício da vontade (lesão - art. 157 do CC/02) suscitado 

na inicial como causa nulificante da avença, e os reflexos dessa nulidade 

(invalidade do contrato, repetição do indébito e indenização pelos danos 

morais decorrentes da celebração do negócio nulo), determino que nos 

termos dos arts. 437 e 487, parágrafo único, do NCPC, intime-se o autor a 

se manifestar, no prazo de 15 dias, ex vi do que determinam os arts. 437 e 

487, parágrafo único, do NCPC, sobre a ocorrência de hipótese de 
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decadência da pretensão anulatória (art. 178, I, do CC/02). Havendo ou 

não manifestação, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, 

do CPC e, fixo como pontos controvertidos a serem provados em 

instrução probatória as seguintes questões: i) a existência de relação 

jurídica entre os litigantes; ii) validade do contrato firmado entre eles; iii) o 

grau de cognoscibilidade do consumidor/demandante acerca dos 

descontos realizados em seus proventos/subsídios. Fixados os pontos 

controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando-as detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do 

STJ “a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está 

no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP)”, deste modo, no caso em análise, 

não há verossimilhança alguma nas alegações perpetradas pela autora, 

que se resumiu a afirmar que não realizou a contratação porque ela seria 

eletrônica e feita por terminais remotos, indefiro o pedido de inversão do 

ônus probatório, cabendo à autora a demonstração dos fatos constitutivos 

do seu direito. Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos para 

designação de audiência ou julgamento conforme o estado do processo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-49.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ODEMIR BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

M.M. JUIZ, O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal já qualificada nos autos em epígrafe, pela Procuradora 

Federal do quadro permanente da Advocacia-Geral da União, com 

mandato ex lege, que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte: Ante os termos do art. 3º 

da Lei nº 9.469/97, o réu não se vê habilitado a concordar com o pedido 

de desistência, o que poderia dar ensejo a novo ajuizamento da demanda, 

deixando ao alvitre da parte a renúncia ao direito em que se funda a ação. 

“Art. 3º As autoridades indicadas no caput do art. 1º poderão concordar 

com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores 

desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda 

a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).” (grifo nosso) 

Nestes termos, requer seja intimada a parte autora para manifestar o 

interesse em renunciar ao direito em que se funda a ação, extinguindo-se 

o processo nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil. Termos em que, pede deferimento. Cuiabá - MT, 9 de abril 

de 2018. FERNANDA MARIA PAGOTTO Procuradora Federal PF/MT

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000362-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. (AUTOR(A))

D. M. D. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que enviei, nesta data, o ofício retro para cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001030-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (REQUERENTE)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (ADVOGADO(A))

IVALDIR PAULO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAOR FERRARI (REQUERIDO)

RITA MAFINI FERRARI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) BAIRRO PADRE DUÍLIO. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000647-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

MASIK RIKBATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000647-27.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: MASIK RIKBATA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos etc. RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 

319 do NCPC e, nos termos do artigo 334, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04 

de setembro de 2017, às 14h00min, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de advogados. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do 

artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC) DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. 

Juína/MT, 26 de junho de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000647-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

MASIK RIKBATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Número Único: 1000647-27.2017.8.11.0025 

Requerente: Masik Rikbata Requerido: Banco Cetelem S/A VISTOS, 

Cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de ato jurídico cumulada 

com pedido de indenização por danos morais, verbalizada por Masik 

Rikbakta em face do Banco Cetelem S/A, porque, segundo narra a 

exordial, teria ele celebrado com a instituição financeira contrato de mútuo 

financeiro (nº 51817757228/16), consistente na contração de R$ 989,43, 

sob a modalidade de empréstimo consignado, e que seriam pagos em um 

total de 72 parcelas de R$ 30,50, das quais somente a primeira foi 

debitada e, logo em seguida, procedeu-se com a suspensão dos 

pagamentos e o ajuizamento da ação em tela, já que o idoso, alertado 

pelos de sua aldeia, descobriu que o negócio jurídico realizado era 

absurdamente desfavorável a ele, criando inaceitável desequilíbrio na 

relação contratual sob comento. Em apertada síntese, afirma o autor, que 

após já ter realizado outros empréstimos da mesma natureza, os quais por 

sua condição etária e de pequena convivência com os costumes urbanos 

não tinha ciência exata do que tratavam, o requerente acabou por contrair 

nova dívida, agora com o Banco demandado, no mês de março de 2016, e 

que teria origem nesse mesmo padrão de contratação anterior, ou seja, 

indígenas, beneficiários de algum auxílio previdenciário/assistencial seriam 

cooptados a ajustar empréstimos consignados incidentes sobre seus 

proventos, comprometendo, no longo prazo, a subsistência deles e de 

seus dependentes. Verbera que no caso em específico, não obstante já 

tenha realizado anteriores empréstimos, não se recorda de ter ido à 
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agencia do INSS ou mesmo pessoalmente a qualquer agencia bancária 

entabular tal pedido de contratação, não possuindo conhecimento do 

conteúdo do pactuado e nem tendo solicitado qualquer empréstimo desse 

montante ou natureza. Assinala que tornou-se fato usual no município de 

Juína a exploração pelas instituições financeiras da diversidade de aldeias 

e etnias indígenas, que contém grande gama de aposentados pelo regime 

especial da previdência social, os quais teriam, ao longo do tempo, sido 

ludibriados pela política agressiva de vendas das empresas de 

consignações de crédito, que inclusive teriam iludido os indígenas, se 

passando por servidores da FUNAI, e oferecendo promessa de “dinheiro 

fácil” aos índios, o que caracterizaria prática abusiva em relação ao 

consumidor, e vício de consentimento, por coação e dolo, com o intuito 

especifico de impingir-lhes a contratação, tolhendo o espaço de liberdade 

de escolha do contraente. Forte em tais argumentos, pretende a anulação 

do contrato em tela, a restituição dos valores descontados, em dobro, 

assim como a condenação da demandada em danos morais. Recebida a 

inicial e determinada a citação da ré após a audiência de que trata o art. 

334 do NCPC, a requerida apresentou contestação, com documentos, 

afirmando, em preliminar, a ‘possível’ incompetência territorial do juízo, 

porque seria preciso que a parte identificasse com documentos originais o 

local de sua moradia, assim como, afirmou, em sede prejudicial ao mérito, a 

hipótese de decadência do direito de anular o ato jurídico supostamente 

viciado, porque se defeito existisse seria aparente, incidindo as regras do 

art. 26 do CDC. Suscitadas questões preambulares ao mérito, incide o 

dever legal de saneamento do feito, enfrentando-se, no momento 

processualmente adequado e não somente no édito sentencial, as 

matérias que possam impedir o conhecimento do meritum causae. Dito 

isso, no que pertine à preliminar de incompetência territorial, pelas próprias 

alegações defensivas se constata que não passa de generalismo, próprio 

do processo formulário moderno, em que demandas se repetem de modo 

autômato, e os atos processuais seguem esse padrão, com argumentos 

que seriam passiveis de se alocar em qualquer demanda, em qualer juízo. 

No caso, sabe-se lá o que significa ‘possível incompetência territorial’, 

inclusive porque é indiscutível que o autor pertence a uma etnia indígena, e 

sua aldeia está localizada no âmbito do município de Juína, ainda que 

esteja mais próxima da cidade e comarca de Brasnorte/MT. Assim, porque 

nem sequer houve um mínimo de esforço da demandada em apontar o 

suposto deslocamento de território, há de ser rejeitada a prefacial. Noutro 

passo, quanto à alegação de decadência porque o alegado vício na 

contratação seria aparente, incidindo a regra temporal definida no art. 26 

do CDC, há que se fazer um corte teleológico na análise da questão, 

porque, às escâncaras, confunde-se a ré na assimilação da 

finalidade/cabimento dos prazos e institutos definidos na norma 

consumerista, com aqueles atinentes aos vícios do consentir, definidos na 

regra geral do Código Civil. A norma do art. 26 do CDC trata é do direito de 

reclamar o mau ou irregular funcionamento da coisa adquirida 

(disfuncionalidade, na acepção técnica), ou seja, diz respeito ao vício de 

uso da coisa posta à consumo, não possuindo qualquer ligação com os 

chamados vícios do consentimento, que não se cuidam de defeitos do 

objeto e sim da expressão da vontade contratual, que é a questão 

suscitada na hipótese. Basta ler a peça de ingresso para se concluir que 

pretende o autor o desfazimento da avença, não porque tenha o serviço 

de empréstimo consignado alguma disfuncionalidade material, e sim 

porque, segundo alega, o contrato só existe, o empréstimo somente foi 

contratado, porque exposto a práticas abusivas da ré, que 

caracterizariam dolo e coação, ou seja, elementos que inquinam a validade 

da vontade expressa no contrato. Para essas hipóteses, permanece 

vigente a regra temporal definida no art. 178 do CC/2002, que estabelece 

ser de 4 anos da ocorrência do defeito de consentimento, o prazo para 

pleitear anulação do negócio jurídico que lhe é subjacente. Sobre o tema, 

lapidar lição jurisprudencial lavrada pela Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidindo sobre prazo prescricional por vício do 

serviço, assim se manifestou: DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO 

CELEBRADO COM VÍCIO DE VONTADE. PRAZO ERRONEAMENTE 

CHAMADO DE PRESCRICIONAL PELO CC DE 1916. PRAZO DECADENCIAL. 

TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. ... 3. No art. 178, § 9º, V, b, o que o Código Civil de 1916 

chamou de prescrição - a qual atinge o direito de ação, e não o direito 

material em si - em realidade, tratava-se de decadência, razão pela qual 

não se há cogitar da não existência de uma ação exercitável, uma vez que 

a decadência atinge o próprio direito material, e não eventual pretensão - 

direito de ação. 4. Com efeito, muito embora não se tratasse de prazo 

prescricional, mas sim decadencial, o Código Civil de 1916 foi técnico ao 

prever como termo inicial do prazo para a propositura da ação anulatória o 

dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência 

do erro ou dolo, ou, ainda, a data em que a parte experimentou o prejuízo, 

o que somente seria relevante se a natureza jurídica do prazo ora 

examinado fosse de prescrição. 5. Assim, deve-se respeitar mesmo a 

literalidade do art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, uma vez que 

observada a melhor técnica no que concerne ao termo a quo do prazo 

erroneamente chamado "prescricional". 6. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 868524 / MT, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe 12/03/2010) Por conseguinte, como a contratação se deu 

em março de 2016 e a ação proposta em junho de 2017, evidente que não 

decorreu o quadriênio decadencial, razão porque, rejeito a prejudicial de 

mérito, e passo, saneado o feito, a realizar aquilo que o legislador 

reformador de 2015 denominou de organização do processo, que nada 

mais é do que encaminhar o feito à sua fase probatória, distribuindo a 

carga probante entre as partes e fixando os pontos de controvérsia na 

lide. Sendo assim, observando a totalidade das questões tratadas, tem-se 

que remanescem controversas, unicamente, as razões/motivos da origem 

da contratação, na medida em que a prova documental carreada ao feito 

pela ré, é mais do que suficiente a demonstrar que o contrato existiu, que 

foi o autor quem o assinou e passou seus dados e documentos pessoais 

para contratação, havendo somente de se analisar se, no seu 

nascedouro, tal entabulação foi viciada, seja porque seria o autor 

analfabeto, seja porque teria a instituição financeira usado de técnicas 

abusivas de publicidade, inclusive usando prepostos que se fariam passar 

por funcionários do órgão responsável pela questão indígena no país 

(FUNAI). Sendo assim, fixados os pontos de controvérsia, que por não 

dizerem respeito ao contrato e sim à forma de seu nascimento, não 

justificam a inversão do ônus probatório, cabe ao autor o dever de 

demonstrar sua condição de analfabeto assim como o vício na origem do 

contrato, razão porque concedo às partes, prazo comum de 15 dias para 

indicação das provas que ainda pretendam produzir, aforante aquelas já 

acostadas aos autos, salientando que em havendo pedido de audiência 

instrutória ficam as partes alertadas da obrigação de conduzir à audiência, 

inclusive se arroladas provas a serem colhidas por deprecata, as 

testemunhas indicadas, na forma do art. 455 do NCPC. Havendo pedido de 

realização de prova oral, designo desde logo audiência de instrução para 

o dia 17/09/2018, às 13h30m. Intimem-se. Juína/MT, 29 de agosto de 2.018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000647-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

MASIK RIKBATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Número Único: 1000647-27.2017.8.11.0025 

Requerente: Masik Rikbata Requerido: Banco Cetelem S/A VISTOS, 

Cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de ato jurídico cumulada 

com pedido de indenização por danos morais, verbalizada por Masik 

Rikbakta em face do Banco Cetelem S/A, porque, segundo narra a 

exordial, teria ele celebrado com a instituição financeira contrato de mútuo 

financeiro (nº 51817757228/16), consistente na contração de R$ 989,43, 

sob a modalidade de empréstimo consignado, e que seriam pagos em um 

total de 72 parcelas de R$ 30,50, das quais somente a primeira foi 

debitada e, logo em seguida, procedeu-se com a suspensão dos 

pagamentos e o ajuizamento da ação em tela, já que o idoso, alertado 

pelos de sua aldeia, descobriu que o negócio jurídico realizado era 

absurdamente desfavorável a ele, criando inaceitável desequilíbrio na 

relação contratual sob comento. Em apertada síntese, afirma o autor, que 

após já ter realizado outros empréstimos da mesma natureza, os quais por 

sua condição etária e de pequena convivência com os costumes urbanos 

não tinha ciência exata do que tratavam, o requerente acabou por contrair 

nova dívida, agora com o Banco demandado, no mês de março de 2016, e 

que teria origem nesse mesmo padrão de contratação anterior, ou seja, 

indígenas, beneficiários de algum auxílio previdenciário/assistencial seriam 

cooptados a ajustar empréstimos consignados incidentes sobre seus 

proventos, comprometendo, no longo prazo, a subsistência deles e de 
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seus dependentes. Verbera que no caso em específico, não obstante já 

tenha realizado anteriores empréstimos, não se recorda de ter ido à 

agencia do INSS ou mesmo pessoalmente a qualquer agencia bancária 

entabular tal pedido de contratação, não possuindo conhecimento do 

conteúdo do pactuado e nem tendo solicitado qualquer empréstimo desse 

montante ou natureza. Assinala que tornou-se fato usual no município de 

Juína a exploração pelas instituições financeiras da diversidade de aldeias 

e etnias indígenas, que contém grande gama de aposentados pelo regime 

especial da previdência social, os quais teriam, ao longo do tempo, sido 

ludibriados pela política agressiva de vendas das empresas de 

consignações de crédito, que inclusive teriam iludido os indígenas, se 

passando por servidores da FUNAI, e oferecendo promessa de “dinheiro 

fácil” aos índios, o que caracterizaria prática abusiva em relação ao 

consumidor, e vício de consentimento, por coação e dolo, com o intuito 

especifico de impingir-lhes a contratação, tolhendo o espaço de liberdade 

de escolha do contraente. Forte em tais argumentos, pretende a anulação 

do contrato em tela, a restituição dos valores descontados, em dobro, 

assim como a condenação da demandada em danos morais. Recebida a 

inicial e determinada a citação da ré após a audiência de que trata o art. 

334 do NCPC, a requerida apresentou contestação, com documentos, 

afirmando, em preliminar, a ‘possível’ incompetência territorial do juízo, 

porque seria preciso que a parte identificasse com documentos originais o 

local de sua moradia, assim como, afirmou, em sede prejudicial ao mérito, a 

hipótese de decadência do direito de anular o ato jurídico supostamente 

viciado, porque se defeito existisse seria aparente, incidindo as regras do 

art. 26 do CDC. Suscitadas questões preambulares ao mérito, incide o 

dever legal de saneamento do feito, enfrentando-se, no momento 

processualmente adequado e não somente no édito sentencial, as 

matérias que possam impedir o conhecimento do meritum causae. Dito 

isso, no que pertine à preliminar de incompetência territorial, pelas próprias 

alegações defensivas se constata que não passa de generalismo, próprio 

do processo formulário moderno, em que demandas se repetem de modo 

autômato, e os atos processuais seguem esse padrão, com argumentos 

que seriam passiveis de se alocar em qualquer demanda, em qualer juízo. 

No caso, sabe-se lá o que significa ‘possível incompetência territorial’, 

inclusive porque é indiscutível que o autor pertence a uma etnia indígena, e 

sua aldeia está localizada no âmbito do município de Juína, ainda que 

esteja mais próxima da cidade e comarca de Brasnorte/MT. Assim, porque 

nem sequer houve um mínimo de esforço da demandada em apontar o 

suposto deslocamento de território, há de ser rejeitada a prefacial. Noutro 

passo, quanto à alegação de decadência porque o alegado vício na 

contratação seria aparente, incidindo a regra temporal definida no art. 26 

do CDC, há que se fazer um corte teleológico na análise da questão, 

porque, às escâncaras, confunde-se a ré na assimilação da 

finalidade/cabimento dos prazos e institutos definidos na norma 

consumerista, com aqueles atinentes aos vícios do consentir, definidos na 

regra geral do Código Civil. A norma do art. 26 do CDC trata é do direito de 

reclamar o mau ou irregular funcionamento da coisa adquirida 

(disfuncionalidade, na acepção técnica), ou seja, diz respeito ao vício de 

uso da coisa posta à consumo, não possuindo qualquer ligação com os 

chamados vícios do consentimento, que não se cuidam de defeitos do 

objeto e sim da expressão da vontade contratual, que é a questão 

suscitada na hipótese. Basta ler a peça de ingresso para se concluir que 

pretende o autor o desfazimento da avença, não porque tenha o serviço 

de empréstimo consignado alguma disfuncionalidade material, e sim 

porque, segundo alega, o contrato só existe, o empréstimo somente foi 

contratado, porque exposto a práticas abusivas da ré, que 

caracterizariam dolo e coação, ou seja, elementos que inquinam a validade 

da vontade expressa no contrato. Para essas hipóteses, permanece 

vigente a regra temporal definida no art. 178 do CC/2002, que estabelece 

ser de 4 anos da ocorrência do defeito de consentimento, o prazo para 

pleitear anulação do negócio jurídico que lhe é subjacente. Sobre o tema, 

lapidar lição jurisprudencial lavrada pela Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidindo sobre prazo prescricional por vício do 

serviço, assim se manifestou: DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO 

CELEBRADO COM VÍCIO DE VONTADE. PRAZO ERRONEAMENTE 

CHAMADO DE PRESCRICIONAL PELO CC DE 1916. PRAZO DECADENCIAL. 

TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. ... 3. No art. 178, § 9º, V, b, o que o Código Civil de 1916 

chamou de prescrição - a qual atinge o direito de ação, e não o direito 

material em si - em realidade, tratava-se de decadência, razão pela qual 

não se há cogitar da não existência de uma ação exercitável, uma vez que 

a decadência atinge o próprio direito material, e não eventual pretensão - 

direito de ação. 4. Com efeito, muito embora não se tratasse de prazo 

prescricional, mas sim decadencial, o Código Civil de 1916 foi técnico ao 

prever como termo inicial do prazo para a propositura da ação anulatória o 

dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência 

do erro ou dolo, ou, ainda, a data em que a parte experimentou o prejuízo, 

o que somente seria relevante se a natureza jurídica do prazo ora 

examinado fosse de prescrição. 5. Assim, deve-se respeitar mesmo a 

literalidade do art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, uma vez que 

observada a melhor técnica no que concerne ao termo a quo do prazo 

erroneamente chamado "prescricional". 6. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 868524 / MT, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe 12/03/2010) Por conseguinte, como a contratação se deu 

em março de 2016 e a ação proposta em junho de 2017, evidente que não 

decorreu o quadriênio decadencial, razão porque, rejeito a prejudicial de 

mérito, e passo, saneado o feito, a realizar aquilo que o legislador 

reformador de 2015 denominou de organização do processo, que nada 

mais é do que encaminhar o feito à sua fase probatória, distribuindo a 

carga probante entre as partes e fixando os pontos de controvérsia na 

lide. Sendo assim, observando a totalidade das questões tratadas, tem-se 

que remanescem controversas, unicamente, as razões/motivos da origem 

da contratação, na medida em que a prova documental carreada ao feito 

pela ré, é mais do que suficiente a demonstrar que o contrato existiu, que 

foi o autor quem o assinou e passou seus dados e documentos pessoais 

para contratação, havendo somente de se analisar se, no seu 

nascedouro, tal entabulação foi viciada, seja porque seria o autor 

analfabeto, seja porque teria a instituição financeira usado de técnicas 

abusivas de publicidade, inclusive usando prepostos que se fariam passar 

por funcionários do órgão responsável pela questão indígena no país 

(FUNAI). Sendo assim, fixados os pontos de controvérsia, que por não 

dizerem respeito ao contrato e sim à forma de seu nascimento, não 

justificam a inversão do ônus probatório, cabe ao autor o dever de 

demonstrar sua condição de analfabeto assim como o vício na origem do 

contrato, razão porque concedo às partes, prazo comum de 15 dias para 

indicação das provas que ainda pretendam produzir, aforante aquelas já 

acostadas aos autos, salientando que em havendo pedido de audiência 

instrutória ficam as partes alertadas da obrigação de conduzir à audiência, 

inclusive se arroladas provas a serem colhidas por deprecata, as 

testemunhas indicadas, na forma do art. 455 do NCPC. Havendo pedido de 

realização de prova oral, designo desde logo audiência de instrução para 

o dia 17/09/2018, às 13h30m. Intimem-se. Juína/MT, 29 de agosto de 2.018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000674-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

CATARINA AMODIK RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000674-10.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

CATARINA AMODIK RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS, T Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-contratual cumulada com pedido de 

indenização, verbalizada por Catarina Amodik Rikbaktatsa em face do 

Banco Itaú BMG Consignado S/A, por meio da qual busca a demandante o 

reconhecimento da invalidade de instrumento contratual gerado, segundo 

afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 213951629), 

consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) 

no valor de R$ 732,01, com parcelas mensais de R$ 23,90 em 60 

prestações. Em sede de contestação não foram alegadas preliminares ou 

matérias prejudiciais de mérito, estando o processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento e presentes os 

pressupostos processuais de existência e validade da relação constituída, 

bem como correlatas condições da ação. Entretanto, porque prescrição e 

decadência são, ao menos desde a vigência do Código Civil de 2002, 

matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo, e existindo evidente correlação 

entre o vício da vontade (lesão - art. 157 do CC/02) suscitado na inicial 

como causa nulificante da avença, e os reflexos dessa nulidade 

(invalidade do contrato, repetição do indébito e indenização pelos danos 
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morais decorrentes da celebração do negócio nulo), determino que nos 

termos dos arts. 437 e 487, parágrafo único, do NCPC, intime-se o autor a 

se manifestar, no prazo de 15 dias, ex vi do que determinam os arts. 437 e 

487, parágrafo único, do NCPC, sobre a ocorrência de hipótese de 

decadência da pretensão anulatória (art. 178, I, do CC/02). Havendo ou 

não manifestação, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, 

do CPC e, fixo como pontos controvertidos a serem provados em 

instrução probatória as seguintes questões: i) a existência de relação 

jurídica entre os litigantes; ii) validade do contrato firmado entre eles; iii) o 

grau de cognoscibilidade do consumidor/demandante acerca dos 

descontos realizados em seus proventos/subsídios. Fixados os pontos 

controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando-as detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do 

STJ “a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está 

no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP)”, deste modo, no caso em análise, 

não há verossimilhança alguma nas alegações perpetradas pela autora, 

que se resumiu a afirmar que não realizou a contratação porque ela seria 

eletrônica e feita por terminais remotos, indefiro o pedido de inversão do 

ônus probatório, cabendo à autora a demonstração dos fatos constitutivos 

do seu direito. Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos para 

designação de audiência ou julgamento conforme o estado do processo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001136-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. V. F. (ADVOGADO(A))

S. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001136-30.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: SIMONE DE OLIVEIRA CABRAL EXECUTADO: ROBISON 

FERREIRA DOS SANTOS VISTOS. Cuida-se de cumprimento de sentença 

objetando a execução das três ultimas prestações alimentícias fixadas em 

acordo firmado entre as partes, perante o CEJUSC desta Comarca. 

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Saliento, outrossim, que tratando-se de título executivo 

judicial constituído de forma pré-processual (CEJUSC), a presente 

execução tramitará, excepcionalmente, em processo autônomo. Portanto, 

cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito alimentar, 

referente os três últimos meses, justifique sua impossibilidade de fazê-lo 

ou comprove que já tenha efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil 

até a integral quitação do débito, ou por até três meses, conforme disposto 

no artigo 528, §3º, do NCPC, podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos 

termos do §2º do artigo 212 do CPC. No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais. Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Defiro o benefício 

da justiça gratuita ao requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

3 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

RITA EMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000685-39.2017.8.11.0025. REQUERENTE: RITA 

EMA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-contratual cumulada com pedido de indenização, verbalizada por 

Rita Ema Rikbaktatsa em face do Banco Itaú BMG Consignado S/A, por 

meio da qual busca a demandante o reconhecimento da invalidade de 

instrumento contratual gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo 

requerido (contrato de nº 214251869), consistente em modalidade de 

mútuo bancário (empréstimo consignado) no valor de R$792,96, com 

parcelas mensais de R$25,89 em 60 prestações. Em sede de contestação 

não foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, 

estando o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento e presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade da relação constituída, bem como correlatas condições da ação. 

Entretanto, porque prescrição e decadência são, ao menos desde a 

vigência do Código Civil de 2002, matérias cognoscíveis de ofício pelo 

juízo, e existindo evidente correlação entre o vício da vontade (lesão - art. 

157 do CC/02) suscitado na inicial como causa nulificante da avença, e os 

reflexos dessa nulidade (invalidade do contrato, repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais decorrentes da celebração do negócio 

nulo), determino que nos termos dos arts. 437 e 487, parágrafo único, do 

NCPC, intime-se o autor a se manifestar, no prazo de 15 dias, ex vi do que 

determinam os arts. 437 e 487, parágrafo único, do NCPC, sobre a 

ocorrência de hipótese de decadência da pretensão anulatória (art. 178, I, 

do CC/02). Havendo ou não manifestação, DECLARO SANEADO O FEITO, 

nos termos do art. 357, do CPC e, fixo como pontos controvertidos a 

serem provados em instrução probatória as seguintes questões: i) a 

existência de relação jurídica entre os litigantes; ii) validade do contrato 

firmado entre eles; iii) o grau de cognoscibilidade do 

consumidor/demandante acerca dos descontos realizados em seus 

proventos/subsídios. Fixados os pontos controvertidos, indiquem as 

partes as provas que ainda pretendam produzir, especificando-as 

detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob pena de indeferimento e 

julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, recordo que na esteira do entendimento do STJ “a inversão do 

ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no contexto da 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao 

‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências' (art. 6°, 

VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. 

Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no 

contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do consumidor.” (REsp nº 

122.505-SP)”, deste modo, no caso em análise, não há verossimilhança 

alguma nas alegações perpetradas pela autora, que se resumiu a afirmar 

que não realizou a contratação porque ela seria eletrônica e feita por 

terminais remotos, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, 

cabendo a autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. 

Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001159-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. F. (REQUERENTE)

J. A. F. (REQUERENTE)

L. F. M. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. (REQUERIDO)

S. P. (REQUERIDO)

J. D. S. S. (REQUERIDO)

J. C. D. S. (REQUERIDO)

R. F. F. (REQUERIDO)

L. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos n. 1001159-73.2018.8.11.0025 Autor: Joana Aparecida 

Fogo Figueiredo e outro Requerido: Sebastião Prazer e outros V I S T O S, 

Cuida-se de ação de guarda cumulada com alimentos e com pedido de 
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tutela de urgência aviada por Joana Aparecida Fogo Figueiredo e José 

Aparecido Figueiredo em face de Sebastião Prazer, Rosineia Fogo 

Figueiredo, Leonildo Claudio Alves, Josimar da Silva Strutt, José Carlos 

dos Santos e Andréia Aparecida Figueiredo, visando a regularização da 

guarda dos menores Kamila Figueiredo Prazer, Claudia Roberta Figueiredo 

Alves, Bruna Figueiredo Strutt e Auani Vitória Figueiredo dos Santos. 

Narra a inicial, que os requerentes são avós maternos e detêm a guarda 

de fatos dos menores desde os primeiros anos de vida, já que as 

genitoras são usuárias de drogas e não possuem condições psicológicas 

e financeiras de cuida-los. Da mesma forma, os pais das crianças não 

lhes prestam assistência necessária e tampouco demonstram interesse 

em relação a elas. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, registro que 

a presente ação possui a mesma pretensão dos autos de ação de guarda 

registrado sob n. 1297-33.2013.811.0025 (código 93173) em tramite nesta 

vara, vejamos. Em 13.02.2013, a autora Joana Aparecida Fogo Figueiredo 

ajuizou ação para regularização da guarda dos netos Thais Figueiredo 

Barbosa e Gabriel Figueiredo Prazer, cujos requeridos são Sebastião 

Prazer, Rosineia Fogo Figueiredo, Andréia Aparecida Figueiredo e 

Vanderlei Martins Barboza (autos código 93173). Entretanto, em audiência 

realizada naqueles autos (na data de 24.07.2018), foi noticiado que a 

autora detinha a guarda de fato de outros netos, quais sejam: Kamila 

Figueiredo Prazer, Claudia Roberta Figueiredo Alves, Bruna Figueiredo 

Strutt e Auani Vitória Figueiredo dos Santos, diante de tal fato o ato foi 

suspenso e determinou-se o aditamento da inicial para inclusão das 

crianças mencionadas, bem como seus respectivos genitores no polo 

passivo, sendo que restou devidamente atendido pelo advogado que atua 

naquele feito. Assim sendo, existindo ação anterior pendente de 

julgamento com as mesmas partes, sobre os mesmos fatos e com a 

mesma pretensão é indubitável que esta segunda ação nada mais é do 

que repetição daquela inicialmente proposta e, portanto, litispendência há e 

merece ser declarada e reconhecida no caso em concreto. Lecionando 

sobre a matéria ensina Nelson Nery Junior que: “Ocorre a litispendência 

quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações 

são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento 

em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora 

anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (in Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 7ª ed., ed. RT, p. 686). Por fim, 

recorde-se que o controle sobre a presença das condições e 

pressupostos necessários e essenciais à existência válida do processo é 

dever de ofício do juízo, podendo tais questões serem apreciadas e 

decididas a qualquer tempo, inclusive antes da citação. É o que Cândido 

Rangel Dinamarco denomina de “controle da originalidade da demanda”, 

verbis: “O repúdio da ordem jurídico-processual ao bis in idem chega ao 

ponto de mandar que o juiz faça de ofício o controle da originalidade da 

demanda, extinguindo o processo mesmo sem que o demandado o peça 

(CPC, art. 267, § 3º) e mesmo no caso improvável de ele aceitar a 

repetição. Como se trata de matéria de ordem pública, referente ao 

exercício de uma função estatal, que é a jurisdição, nega-se o próprio 

Estado, independentemente da vontade dos litigantes, a exercê-la duas ou 

várias vezes com o mesmo objetivo. A proibição de duplicar ou multiplicar 

o exercício da jurisdição em casos assim constitui legítima e racional 

ressalva à promessa constitucional de tutela jurisdicional (Const., art. 5º, 

inc. XXXV – supra, n. 41). ... O controle oficial deve ser feito durante toda 

a pendência do segundo processo, a saber, desde o momento em que o 

juiz despacha a petição inicial...” (Instituições de Direito Processual Civil, 

vol, II, 6ª ed., ed. Malheiros, pgs. 67/68) Dessa forma, constatada a 

existência de litispendência entre as duas demandas JULGO EXTINTA a 

presente ação no que se refere ao pedido de guarda dos infantes, forte 

no art. 485, V do NCPC. Portanto, a ação tramitará somente em relação ao 

pedido de alimentos. Todavia, considerando a pluralidade de partes tanto 

no polo ativo como passivo, determino que a parte autora emende à inicial 

a fim de adequar o pedido, bem como informar quais partes permaneceram 

no presente feito, no prazo de 15 dias. Emendada a inicial, tornem-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 5163-83.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARCIA WIEBBELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT

 DECISÃO FLS. 339/340: "VISTOS. Cuida-se de ação de indenização 

proposta por Ivanete Marcia Wiebbeling em face de Vivo S/A. Recebida a 

petição inicial e determinada a citação da parte requerida, após a 

apresentação de contestação, o pedido de justiça gratuita formulado pela 

parte requerente foi indeferido, determinando-se, outrossim, o 

recolhimento das custas processuais. [...] Desta forma, considerando que 

a concessão de justiça gratuita após o transito em julgado da sentença 

não retroage para alcançar atos processuais anteriores (custas e verbas 

honorárias), bem como que a pobreza declarada não encontra amparo 

nos elementos colacionados aos autos, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado. Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

providências necessárias quanto ao recolhimento de eventuais custas 

remanescentes e posterior arquivamento definitivo do feito, com as baixas 

e registros cabíveis."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99956 Nr: 1287-52.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERALDO VALÉRIO UCHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 2846-49.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDM, AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 78: "V I S T O S, Cuida-se de Execução de Alimentos 

aviada por David Medeiros de Moraes representado pela genitora 

Lucineide Medeiros de Moraes em face Antônio Aparecido de Moraes. À 

fl. 75 o exequente informou que atingiu maioridade civil e que não tem mais 

interesse no prosseguimento da ação requerendo sua extinção. Eis o 

relato do que importa. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação 

pelo exequente, homologo por sentença a desistência formulada, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito. Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa 

Nathalia Fernandes de Almeida, inscrita na OAB/MT 17.249, FIXO em seu 

favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual 

da OAB, expeça-se a certidão de arbitramento de honorários, nos termos 

do Provimento n. 09/2007- CGJ. Isento de custas. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 82838 Nr: 2847-34.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDM, AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 71: "V I S T O S, Cuida-se de Execução de Alimentos 

aviada por David Medeiros de Moraes representado pela genitora 

Lucineide Medeiros de Moraes em face Antônio Aparecido de Moraes. À 

fl. 68 o exequente informou que atingiu maioridade civil e que não tem mais 

interesse no prosseguimento da ação requerendo sua extinção. Eis o 

relato do que importa. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação 

pelo exequente, homologo por sentença a desistência formulada, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito. Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa 

Nathalia Fernandes de Almeida, inscrita na OAB/MT 17.249, FIXO em seu 

favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual 

da OAB, expeça-se a certidão de arbitramento de honorários, nos termos 

do Provimento n. 09/2007- CGJ. Isento de custas. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91839 Nr: 6299-18.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS, EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM EM 

CARTÓRIO, A FIM DE RETIRAR AS CERTIDÕES DE HONORÁRIOS 

EXPEDIDAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118552 Nr: 585-38.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 69-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109377 Nr: 2249-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEDOL, DJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM EM 

CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR O TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA EXPEDIDO, NO CASO DA PARTE AUTORA, E A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA, NO CASO DA PARTE REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 133868 Nr: 5033-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEREIRA MONTECRISTO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 11: "V I S T O S, Cuida-se de embargos à execução, 

vertidos contra execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

diante da alegada inadimplência do devedor para com recolhimento de 

ICMS. A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão. O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada 

de forma genérica, requereu a improcedência dos embargos e o 

prosseguimento da execução. É o que cabia relatar. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada 

não traz qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão 

porque, a solução da quaestio é de singela complexidade. Dessarte, não 

havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que advém do título, 

REJEITO os embargos e NEGO-LHES provimento, determinando o 

prosseguimento da execução. Custas e honorários sucumbenciais pelo 

embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do valor da dívida 

exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. 

Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Milton 

Tamura, inscrita na OAB/MT n. 10.447, ARBITRO em seu favor honorários 

dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da OAB. 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

Execução Fiscal n. 975-52.2009.811.0025 – Código 48902. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88659 Nr: 2782-05.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105184 Nr: 145-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EGILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Por conseguinte, determino seja oficiada a Central de Regulação do 

SUS/MT, para que no prazo de 5 dias, responda se o exame de 

eletroneuromiografia – MID/MIE não está mais sendo realizado pela saúde 

pública estadual, e desde quando, assim como informe a quantidade de 

pacientes na fila de espera para realização desse exame, apontando 

graus de emergência na solicitação e tempo em que foi realizada.Vindo ou 

não a informação, conclusos com urgência, para deliberação 

definitiva.Juína (MT), 30 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109214 Nr: 2189-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLOW & KROLOW LTDA, ELISANGELA 

SUMAIO BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107158 Nr: 1207-54.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RODRIGUES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUT HELLIWICH, ROMAR INACIO PIRES, 

PEDRO GOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariane Agostinetto - 

OAB:20.322/O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). DARIANE AGOSTINETO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 86: "VISTOS. Ante ao declínio do 

encargo apresentado pelo(a) causídico(a) nomeado(a), nomeio para 

desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Dariane Agostinho, OAB/MT 

20.322/O. Intime-se o(a) curador(a) para tomar ciência da presente 

nomeação, bem como para manifestar o que entender de direito, no prazo 

legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107379 Nr: 1300-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE FERREIRA CABRAL ME, LEIDIANE 

FERREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 83-V E 84-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 2601-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIA TIBURCIA DA SILVA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GENÉSIO DOS SANTOS - ME (Nome 

Fantasia MIGUEL FUNILARIA E PINTURAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO DE FL. 

57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48689 Nr: 2974-40.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORIS PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATERLEI WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade, mais 

precisamente o ponto em que admitiu e reconheceu a ocorrência da 

nulidade da citação, e anulo a sentença que determinou a convolação do 

mandado injuntivo em título judicial, e, ato seguinte, declaro a prescrição da 

pretensão creditória, ante o decurso do prazo definido no art. 206, § 5º, I, 

do Código Civil/2002.Porque houve extinção da execução lato sensu 

(cumprimento de sentença) na dicção da jurisprudência consolidada das 

Cortes, cabível a fixação dos ônus sucumbenciais:“Os honorários fixados 

no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do 

exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou 

exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, 

ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por 

outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários 

fixados no procedimento executório subsistirão.2. Por isso, são cabíveis 

honorários advocatícios na exceção de pré executividade quando ocorre 

a extinção, ainda que parcial, do processo executório.3. No caso 

concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, com 

extinção da execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados, 

sendo devida a verba honorária proporcional” (STJ, REsp Nº 664.078 – 

SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão ).Sendo assim, determino o 

desbloqueio da conta bancária do devedor, objeto da constrição judicial, 

determinando a expedição de alvará para restituição do valor ao 

executado.Fixo a verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da 

causa originalmente proposta.Publique-se e, transitada em julgado, 

arquive-se, se não sobrevier pedido de execução dos ônus 

sucumbenciais.Juína/MT, 30 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102456 Nr: 3337-51.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FRANCISCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15.686-A, TERESA CELINA DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:OAB/PR 22.129

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 178/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101041 Nr: 2157-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS, LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR O 

FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119835 Nr: 1314-64.2016.811.0025
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 43/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 7535 Nr: 155-14.2001.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 4107-54.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ TRATORES DISTRIBUIDORES DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, WELLINGTON WHITE ANDRADE, JACI RODRIGUES 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 142/155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83355 Nr: 3592-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). HILONES NEPOMUCENO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 39: "V I S T O S, Diante da renúncia 

de fl. 38, NOMEIO a Dra. Hilones Nepomuceno – OAB/MT n. 14.764 para 

atuar como curadora especial do executado, nos termos do art. 72, II, do 

CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121947 Nr: 2593-85.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO S H M 

LTDA, RENI MIOTTO BORSATTO, SUSANA MAZON BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXECUTADA/REQUERIDA 

PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 

22/24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120640 Nr: 1795-27.2016.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMS, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBS, ALDS, DFP, HVFDS, MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:69365, ELTON ANTONIO RAUBER - OAB:OAB/MT 15042/E, 

JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/PR 65.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 

ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE 

REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 51: "V I S T O S, 

Compulsando aos autos verifica-se que as rés Hanna Victoria e Maria 

Eduarda, regularmente citadas por meio de sua genitora, deixaram 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (fl.50), razão 

pela qual decreto a revelia. Considerando que o presente feito versa 

sobre direito indisponível e que a citação ocorreu por hora certa, nomeio 

como curador especial das requeridas a Dra. Jessica Rodrigues de 

Souza, OAB/MT nº 22.870/O. Intime-se a curadora para dizer se aceita o 

encargo, caso em que, aceitando, deverá oferecer contestação. 

Apresentada defesa, vistas ao autor e ao Ministério Público. Empós, 

conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112599 Nr: 3961-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ZANIN LTDA - ME, RONALDO 

ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 SENTENÇA FL. 133: "VISTOS. Trata-se de ação civil pública para 

reparação de dano ambiental verbalizada pelo Parquet Estadual em face 

de Construtora Zanin Ltda. Me e Ronaldo Zanin. No decorrer do 

procedimento, a transação proposta pelo Ministério Público foi aceita e 

integralmente cumprida pelo requerido (fl. 127 e 129/131). Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação 

para que produza os efeitos legais e de direito e, considerando a 

satisfação da obrigação, JULGO extinto o processo, com resolução de 

mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Custas pelo requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47127 Nr: 1513-33.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCBDS, VLBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 SENTENÇA FL. 69: "V I S T O S, Trata-se de Execução de Alimentos 

proposta por Wayne Caroline Borges da Silva representada por sua 

genitora Vera Lúcia Borges da Cruz em face de Lourenço Gonçalo da 

Silva. No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover os 

atos e diligências que lhe competiam e, tentada a sua intimação pessoal, 

restou inexitosa ante a mudança de endereço (fl. 65), ocasionando assim 

o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Instado a se manifestar, 

a representante ministerial pugnou pela extinção do feito – fl.68. 

Relatados, Decido. DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa 
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por mais de trinta dias por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Considerando o trabalho desempenhado pela defensora 

dativa Hilones Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764-B, FIXO 

honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da 

OAB. EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 375-02.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BORGES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO GONÇALO DA SILVA, WCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 SENTENÇA FL. 97: "V I S T O S, Trata-se de Execução de Alimentos 

proposta por Wayne Caroline Borges da Silva representada por sua 

genitora Vera Lúcia Borges da Cruz em face de Lourenço Gonçalo da 

Silva. No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover os 

atos e diligências que lhe competiam e, tentada a sua intimação pessoal, 

restou inexitosa ante a mudança de endereço (fl. 93), ocasionando assim 

o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Instado a se manifestar, 

a representante ministerial pugnou pela extinção do feito – fl.96. 

Relatados, Decido. DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa 

por mais de trinta dias por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110477 Nr: 2803-73.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 240: "Vistos, etc. Embargos de declaração lançados contra 

sentença que julgou procedente a pretensão exordial reconhecendo o 

direito à recomposição remuneratória dos subsídios percebidos pela 

embargante, ante a diferença inflacionária reconhecida como havida na 

transposição do sistema monetário nacional, no ano de 1.994 (conversão 

de URV para o Real). Assinala a autora que deixou a decisão de condenar 

o ente estatal sucumbente no reembolso das custas processuais pagas 

no início da lide, devendo ser sanada essa omissão decisória, para 

completude do ato jurisdicional decisório. É o relatório. DECIDO. Sem 

maiores delongas, de fato ocorreu a omissão apontada nos aclaratórios, 

porque a par de condenar o Estado de MT nos ônus sucumbenciais, 

deixou a sentença de somar aos honorários advocatícios, a condenação 

pelo custeio das despesas do processo, que como é sabido também estão 

abrangidas pelo conceito de sucumbência processual. Vale dizer: se a 

autora adiantou o recolhimento das custas processuais – como é devido 

por imposição legal – e se o réu restou vencido na demanda, deve mesmo 

reembolsar a parte vencedora do dispêndio financeiro realizado no início 

da ação. Dessarte, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração, 

para integrar o édito sentencial, a fim de condenar o Estado de Mato 

Grosso nos ônus da sucumbência processual, seja quanto aos honorários 

advocatícios fixados na sentença, seja quanto ao reembolso das custas 

processuais adiantadas pela autora/vencedora. Publique-se. Havendo 

recurso de apelação já contra-arrazoado, e estando a sentença sujeita ao 

reexame necessário, remetam-se os autos à instância revisora."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117909 Nr: 226-88.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETH TEIXEIRA DE LIMA, FULANO DE TAL, 

FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, NORIVALDO MESQUITA DE OLIVEIRA, 

FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, 

ISAIAS CRISTINO DE APARECIDO, JOELMA VIEIRA NÓIA DIAS, FULANO 

DE TAL, FULANO DE TAL, FULANO DE TAL, FLORISMAR DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA, HELENA FERREIRA MESQUITA, LUCAS MONTEIRO DE 

MEDEIROS, PEDRO EUGENIO PILLON, ELESILVA FERREIRA MARINO, 

CRISRAIANE LOPES PEREIRA, ADRIANO BISPO DA NÓBREGA, CARLITO 

SOUZA DA SILVA, MARCOS JHIONE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789, TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS 

- OAB:20043/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 192/193.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31434 Nr: 218-63.2006.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO M5 LTDA, MARLIO COELHO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.445/MT

 INTME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR 

OFICIAL DE JUSTIÇA (FL. 202).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 3307-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO À FL. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 99005 Nr: 416-22.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA, 

CLÁUDIA MARIS OLIVEIRA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT
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 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO À FL. 106

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 3515-05.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO GASPERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, ANTE A CERTIDÃO 

DE DECURSO À FL. 208.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112538 Nr: 3927-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MAICON DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pela extinção da punibilidade do acusado em razão de sua morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da certidão de óbito e, ainda, considerando a 

manifestação ministerial, a extinção da punibilidade do acusado é medida 

que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138638 Nr: 2491-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO DE ALMEIDA AGUETONI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos. Restando prejudicada a audiência em razão da impossibilidade do 

CDP escoltar o preso REDESIGNO a audiência para o dia 31/08/2018, às 

17h30min. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138173 Nr: 9061-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Intimação da advogado do recuperando para, no prazo de 05 dias 

manifestar acerca do cálculo de pena realizado à fl. 248, conforme 

determinado à fl. 255.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ EDSON, DRA. ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES 

FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 1789-83.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

2. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com 

as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110460 Nr: 2797-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MORINI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Diante da cota ministerial aportada aos autos, DEVOLVA-SE com as 

nossas homenagens.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112538 Nr: 3927-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MAICON DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-41.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUI BENTO DIAS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar acerca da Certidão negativa nos autos 

no prazo de 05 dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

avaliação dos bens, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM SILVA (AUTOR(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de ação de “Ação de Restabelecimento de 

Auxílio-doença c/c Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por SEBASTIAO JOAQUIM SILVA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos. Após o recebimento da presente, a autora requereu sua extinção, 

tendo em vista já existir outra demandada semelhante que fora distribuída 

primeiramente. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, em análise dos presentes autos 

e dos autos de número 1000697-61.2018.8.11.0011, verifico que 

realmente há duplicidade de pleito de Ação Previdenciária envolvendo as 

mesmas partes. Preceituam os parágrafos 1º ao 3º, do art. 337 do NCPC, 

que a litispendência ocorre quando: § 1o Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, 

que está em curso. Nas lições de Fredie Didier Júnior[1]: há litispendência 

quando pendem processos com mesmo conteúdo. A mesma situação 

jurídica controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida. 

Enfim, há litispendência quando o Poder Judiciário é provocado a 

solucionar o mesmo problema em mais de um processo. Portanto, tendo 

em vista que ambas as demandas são aparelhadas com o mesmo pedido e 

causa de pedir, flagrante a ocorrência de litispendência. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE 

LITISPENDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS AUTOS 

PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA QUE NÃO 

DESCARACTERIZA A LITISPENDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR, 

AC 1389367-7, 6ª Câmara Cível, Rel.: Prestes Mattar, j. 15.09.2015) O 

Novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 485 que: “Extingue-se 

o processo, sem resolução do mérito quando: V - reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual.” Assim, 

verificando-se a presença da litispendência, a extinção do processo sem 

a resolução do mérito - art. 485, V e VI do NCPC – é medida que se impõe. 

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, V e VI do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do 

CPC. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] In: Curso de Direito Processual Civil - Processo Coletivo. 5 ed. Bahia: 

Editora JusPodivm, 2010, p. 172.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15028960/15028994. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 
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0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada por ter percebido benefício até 

março de 2018, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados. 

Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FATIMA DA CUNHA SANTOS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por NILZA FATIMA DA CUNHA SANTOS contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14662494/14662501. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 14662500, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está 

acometida. Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, 

ainda que sumariamente, demonstrada, diante da autora estar recebendo 

benefício até o mês de julho do corrente ano. Dessa forma, sob a ótica de 

um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento 

do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. Ápós, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERVECIO CABRIOTTI PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de pedido de apreensão de veículo formulado por ITAU 

SEGUROS S/A, onde pretende alcançar os bens que se encontram em 

posse de ERVECIO CABRIOTTI PEREIRA, que são objetos da ação de 

busca e apreensão n.º 1001460-48.2016.8.11.0006 em trâmite na 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES-MT. Como é reconhecido no artigo 3º, §12, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida pode ser deferida quando o requerimento 

estiver acompanhado de cópia da petição inicial da ação de busca e 

apreensão ou da decisão que concedeu a busca e apreensão do veículo. 

Assim, perfilhando detidamente os autos verifica-se o pleito está 

acompanhado de uma cópia da petição inicial da ação de busca e 

apreensão e da decisão que concedeu a liminar nos autos 
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1001460-48.2016.8.11.0006, ex vi documentos de id nº 14386978, 

preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 3º, §12, do Decreto-Lei n. 

911/69. Dessa forma, verificando que foram observados os requisitos 

legais, acolho os pedidos da autora, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO dos veículos discriminados. Cumprida a 

apreensão dos veículos, COMUNIQUE o juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Cáceres-MT para tomar as providências que entender 

cabíveis, conforme previsão contida no artigo 3º, §13, do Decreto-Lei n. 

911/69. Após os veículos serem depositados em mãos de representante 

legal do autor, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA SCARACATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GERTRUDES F - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000583-25.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: J 

GERTRUDES F - ME Vistos. DEFIRO o pedido de ID 14405114, de modo que 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Com o 

transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in 

albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GARCIA SEBALDELI (AUTOR(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LUCI GARCIA SEBALDELI RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA LOZEI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000695-91.2018.8.11.0011. 

AUTOR: DANIELA APARECIDA LOZEI RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se 

de “Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de 

Débitos com Pedido Liminar” ajuizada por DANIELA APARECIDA LOZEI em 

desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. A requerente na exordial pugnou pela concessão 

da gratuidade da justiça. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o valor da causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Conforme 

corroborado por jurisprudência, a não emenda da inicial sujeitar-se-á a 

extinção sem resolução de mérito: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INICIAL INDEFERIDA – AUTOR 

INTIMADO POR DUAS VEZES PARA EMENDAR A INICIAL – NÃO 

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Diante do cumprimento do disposto no art. 321 do 

CPC/2015, qual seja a intimação da parte para emendar a inicial, e esta não 

cumprindo a determinação judicial, correta a extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, não havendo 

que se falar em cerceamento de defesa. (Ap 176379/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Conforme já salientado em 

decisão anterior, o art. 5º, LXXIV, da CF, norma hierarquicamente superior 

à Lei n.º 13.105/2015, a gratuidade será concedida apenas àqueles que 

trouxerem provas fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. 

Acerca da presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, tal presunção de 

hipossuficiência é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente 

para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, não havendo 

inequívoca comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora, 

não há que se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Nas sábias 

palavras do Relator do AI 5649016 PR 0564901-6, Laertes Ferreira 

Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná: As serventias cíveis têm por 

responsabilidade movimentar o aparato da Justiça, com custos crescentes 

e os pedidos de gratuidade alcançam, atualmente, elevadas proporções. 

Não se ignora o quadro de dificuldades para muitos na atual conjuntura, 

mas para não desvirtuar o instituto, tenho como insincero o pedido e, à 

falta de comprovação da hipossuficiência econômica, indefiro a 

assistência judiciária gratuita. Compulsando a documentação acostada, 

verifico que a parte requerente não pode ser considerada em situação de 

hipossuficiência econômica e financeira que lhe impeça de arcar com as 

custas do feito. Isso porque, seu holerite (ID 13629195) demonstra que a 

mesma aufere mensalmente mais de quatro mil reais, o que afasta a 

hipossuficiência alegada. Assim, trata-se de pessoa de situação 

financeira no mínimo razoável, que possui condições de adimplir o valor 

das custas processuais sem ter qualquer prejuízo ao seu próprio sustento 

ou de sua família; não se caracterizando, portanto, como pessoa 

hipossuficiente que terá seu direito de acesso à justiça tolhido, caso não 

deferida a suspensão das custas processuais, nos termos da lei. Nesse 

sentido: O benefício de assistência judiciária tem por escopo garantir o 

acesso à Justiça às pessoas destituídas de recursos, que teriam de optar 

entre perseguir um direito e garantir sua subsistência imediata. A Lei nº 

1.060/50 não prevê a concessão de gratuidade àqueles que estão em 

condição econômica confortável, mas que preferiram aplicar seus 

recursos a fins mais 'nobres' que o custeio do sistema judiciário. (STJ, 

AREsp 659064 SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 04/03/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL 

COM A PROPALADA NECESSIDADE. 1. A assistência judiciária gratuita é 

benefício destinado às pessoas efetivamente necessitadas, sendo que a 

alegação de insuficiência de recursos fica sujeita à análise subjetiva do 

magistrado, pois não é absoluta a regra do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 

1.060/50. Hipótese em que não há amparo para a concessão do benefício, 

uma vez que a declaração de imposto de renda acostada revela a 

existência de patrimônio incompatível com a propalada necessidade. 

(TJRS, AI 70063023402, Segunda Câmara Cível, Relator Ricardo Torres 

Hermann, 15 de Dezembro de 2014). Diante do exposto, INDEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça em favor da parte autora. INTIME-SE o 

requerente para que emende ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do CPC, retificando o valor da causa para o montante 

equivalente ao do bem discutido, sob pena de inépcia da inicial, bem como 

para que comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 

15 (quinze) dias. Ausente a comprovação recolhimento no prazo supra, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para suprir a falta, em 05 dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC 

conforme o Provimento n.º 91/2014-CGJ. Efetuado o recolhimento das 

custas processuais, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor deste juízo 
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para que aquele certifique o devido recolhimento, bem como, proceda às 

anotações pertinentes no sistema Apolo para fim de excluir a marcação de 

gratuidade. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001166-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERENTE)

PATRICIA MARIA VILA NOVA DE PAULA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA DE LIMA RIGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BERNARDES NETO (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001187-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO DE OLIVEIRA FILO (IMPETRANTE)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

câmara Municipal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001187-83.2018.8.11.0011. 

IMPETRANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA FILO IMPETRADO: CÂMARA 

MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de Liminar manejado por JERONIMO DE OLIVEIRA 

FILO contra ato ilegal cometido pela Presidente CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRASSOL D’OESTE – Sra. Marli Andromede Ferreira, ambos qualificados 

nos autos. Narra, na inicial, em apertada síntese que participou do 

Concurso Público da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, tendo sido 

classificado em 2º lugar para o cargo de Procurador Legislativo. Aduz que 

em razão do decurso do prazo para apresentação da documentação pelo 

primeiro colocado, foi editado decreto legislativo nº 002 de 04 de junho de 

2018, publicado no Diário Oficial no dia 05/06/2018, determinando que o 

impetrante apresentasse a documentação exigida. Contudo, afirma que 

mesmo apresentando documentação, sua nomeação foi indeferida ao 

argumento de que o impetrante não possui um ano de exercício de 

advocacia, o que supostamente teria violado seu direito líquido certo. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. De 

pronto, é de amplo conhecimento que o mandado de segurança, pela 

própria exigência de prova preconstituída, via de regra, encerra logo com 

a inicial toda a carga probatória submetida à cognição do Juízo. Apenas 

para situar, cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar onde a 

Impetrante almeja a concessão da segurança para que a autoridade 

coatora proceda imediatamente à nomeação e posse, alegando que os 

seus direitos líquido e certo foram violados, o que torna oportuno trazer à 

tona o art. 5º, inciso LXIX, Carta Política Brasileira: “ LXIX – conceder-se à 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Na mesma trilha, o art. 1° da 

Lei n.° 12.016/2009 reza in litteris. “Conceder-se á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por hábeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte da autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as 

funções que exerça”. No caso vertente, verifico que o imperante juntou 

aos autos documentos – Concurso EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

001/2017, da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, onde consta 

expressamente, em item 16 os requisitos à assunção do cargo de 

Procurador, vejamos: (...) Os candidatos classificados após a publicação 

do resultado final e homologação do concurso público, no cargo de 

Procurador: o Aprovado deverá Comprovar a experiência profissional 

mínima de um ano de exercício da advocacia; inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil e apresentação de certidões que atestem a atuação 

do(a) candidato(a) em diferentes feitos no período de 1 (um) ano. O(a) 

candidato(a) deverá comprovar a atuação em, no mínimo, 3 (três) 

processos no ano, sendo que na respectiva certidão comprobatória 

deverá constar, expressamente, a data inicial e final da representação 

judicial em cada processo pelo(a) candidato(a). Cada processo será 

considerado uma única vez. Pois bem. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o direito não milita em favor do impetrante. Explico. Em que 

pese todo o esforço empreendido, verifico que o impetrante não logrou 

êxito em demonstrar a certeza e liquidez do seu direito, eis que pelo Edital 

supracitado, verifica-se que para o cargo pretendido pelo impetrante o 

candidato deverá comprovar um ano de exercício de advocacia e não 

simplesmente exercício de atividade jurídica, o que, em tese, poderia ser 

comprovado pelo documento de ID 14838781. Por fim, cumpre assinalar 

que não infringe norma constitucional ou legal a exigência de prévia 

experiência na atividade da advocacia, até pela própria natureza da 

atividade que virá a exercer, como in casu, porquanto a Administração 

Pública embasar suas decisões na via administrativa investido do poder da 

autotutela, bem como com o olhar volvido à primazia do interesse público, 

além é claro dos princípios basilares da legalidade e legitimidade. O STF, 

em suas decisões, deixou assinalado que "(…) direito líquido e certo é o 

que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, 

de plano, por documento inequívoco." (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES 

MUÑOZ – grifei) Acerca da necessidade de ser demonstrado o direito 

líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o doutrinador Mauro Luís 

Rocha Lopes assim disserta: “(...) Noutros termos, passível de proteção 

mediante mandado de segurança será o direito escorado em fatos 

evidenciados de plano, mediante prova pré-constituída, uma vez que o rito 

especial da Lei nº 12.016/2009 não comporta dilação probatória (...)(In, 

Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, 2009, pág. 10)” 

Ademais, em se tratando de intervenção do Poder Judiciário em ato 

discricionário da Administração Pública, deve ter-se ainda mais certeza 

sobre a nulidade do ato impetrado e certeza e liquidez do direito da 

impetrante, o que não se vislumbra nos autos. Em casos análogos ao em 

análise já se julgou: (...) A exigência de tempo mínimo de atividade 

profissional é juridicamente possível desde que prevista em lei e no edital 

do certame, este último diploma podendo conter a especificação do que 

venha a ser considerado como tal. Precedente idêntico julgado pela 

Segunda Turma: STJ, RMS 47.570/MG, Relator Ministro Humberto Martins, j. 

05/11/2015. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO POR 

MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À CONTRATAÇÃO. 1. O mandado de segurança não admite 

dilação probatória, nem exame de questões de fato controvertidas, 

reclamando do impetrante prova pré-constituída a propósito do direito 

líquido e certo que afirma existente e pretende ver tutelado. 2. No caso em 

exame o impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova 

pré-constituída, ter atendido à exigência constante do Edital que regia o 

processo seletivo concernente à comprovação de experiência profissional 

por três anos. Não fora feita prova de tempo de serviço, para 

demonstração da experiência profissional, por meio de registro em CTPS 

ou expedição de certidão ou declaração de exercício de atividade própria 

de engenheiro mecânico. A questão é controvertida e não pode ser 

dirimida nos autos do mandado de segurança. Não se reconhece a 

existência de direito líquido e certo à contratação. 3. Nega-se provimento 

ao recurso de apelação. (TRF1, MAS 40139 BA, 6ª Turma, Relator 

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, j. 24/09/2012) Nesta senda, 

tomando como base as provas carreadas aos autos, não vislumbro, a 

liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que a denegação da 

ordem perseguida é medida que se impõe. POSTO ISSO, NÃO ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial e, por isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, e 

DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. ISENTO as partes do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do 

STF e n. 105 do STJ[1]. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] Súmula 512 do STF: “Não cabe condenação em 

honorários de advogado na ação de mandado de segurança”. Súmula 105 

do STF: “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação 

em honorários advocatícios”. “A teor do que preceituam as Súmulas 512 
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do STF e 105 do STJ, e o art. 10, inc. XXIII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, inadmissível a condenação ao ônus da sucumbência na 

ação mandamental”. (Reexame Necessário de Sentença n. 27476/2004, 

Classe: 27, 1ª Câmara Cível, julgamento por maioria em 20 de junho de 

2005, dele fazendo parte o Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO 

(Relator), o Exmo. Sr. Des. JOSÉ TADEU CURY (Revisor) e o Exmo. Sr. 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Vogal).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193959 Nr: 3332-08.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dolores Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Colniza-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Processo n.º 3332-08.2013.811.0011 – Código: 193959

Vistos;

Considerando que o presente feito encontra-se incluso na Meta 02 do 

Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo é ser julgado até 31 de 

dezembro de 2017, determino que a Secretaria de Vara DILIGENCIE junto 

ao juízo deprecado solicitando o cumprimento da missiva expedida com a 

MÁXIMA URGÊNCIA, consignando que deverá ser cumprida conforme 

artigos 1.210 usque 1.216 da CNGC.

Com o retorno da missiva devidamente cumprida, CUMPRA-SE a decisão 

de fls. 464.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 164198 Nr: 3213-81.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdO, MDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCdS, CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

147/147 versos, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237239 Nr: 1381-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Terezinha Teixeira, Sueli Cristina Teixeira, Sonia 

Aparecida Andreatti, Clarice de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou impugnação aos 

cálculos e liquidação de sentença às fls. 256/520, no prazo legal, abre 

vistas dos autos à parte autora, para manifestar sobre a impugnação 

apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255773 Nr: 5915-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Lima Meres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para as 

providências cabíveis no prazo legal, acerca da certidão de fls. 39, a 

seguir transcrita: CERTIDÃO Certificamos nos, Oficiais de Justiça, que em 

cumprimento ao r. mandado retro, dirigimo-nos a Curvelandia e lá após 

diligencias, procuramos pelo Sr. FABIO DE LIMA MERES e obtivemos 

informação de que o mesmo mudou-se para São Jose dos Quatro 

Marcos-MT. Dirigimo-nos até lá por varias vezes e em data de hoje 

encontramos o Sr. FABIO DE LIMA MERES na avenida São Paulo, Oficina 

Paraiba Motos e procedemos com a APRRENSÃO do veiculo mencionado 

no mandado e em seguida procedemos com a sua CITAÇÃO, o qual após 

a leitura exarou seu ciente, recebendo a contrafé que lhe oferecemos. 

Dou fé. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de agosto de 2018. COMPLEMENTAÇÃO 

DE LOCOMOÇÃO A RECEBER....R$400,00. LUIZ CARLOS RODRIGUES, 

OFICIAL DE JUSTIÇA e REGINALDO PEREIRA FASSALUCI, OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249881 Nr: 2980-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 58, a seguir transcrita: C E R T I 

D Ã O Certifico eu, infra-assinado, que deixei de dar cabal cumprimento ao 

Mandado de Citação, expedido pela MMª Juíza desta Comarca de Mirassol 

D’Oeste – MT, extraído dos autos do código de nº.249881, onde figura 

como Parte Ré – VALDINEI PEREIRA DA SILVA, dirigi-me ao endereço 

mencionado nos autos, sendo lá, fui informado pelo Sr. JOSIMAR 

RODRIGUES CHAVES proprietário do Sítio 2 Irmãos que era vizinho da 

Parte Ré acima citado e a Sra. MARIA APARECIDA MOREIRA que também 

foi vizinha que o mesmo há mais de 02 anos vendeu a propriedade e se 

mudaram para a cidade de Matupá – MT, não ficando nenhum dos 

familiares na região, estando o veiculo e a Parte Ré em local incerto e não 

sabido. Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório para que a 

Parte Autora indique o novo endereço ou a localização do referido veiculo. 

O referido é verdade e dou fé. Mirassol D'Oeste-MT, 27 de agosto de 

2.018. Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112966 Nr: 2153-44.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Peruchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno 

Camilotti, Ivana Savariani Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361
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 Certificou em cumprimento a r. Decisão de fls. 431 que os ofícios 

expedidos para as autoridades locais da Comarca de Riachão das Neves - 

BA. Até a presente data não houve manifestação, sendo assim, esta 

secretaria procederá com nova expedição.

 Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria,digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 111919 Nr: 3095-76.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vipal Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Ferreira Manoel - ME., Celia Ferreira 

Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Eglaíze Pinheiro Cardozo 

Silva - OAB:86.412/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

presentes autos.

Certifico ainda intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237403 Nr: 1465-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciana da Silva Pinto ME, Marciana da Silva 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

presentes autos.

Certifico ainda intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243058 Nr: 4453-66.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Orzely Ribas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4453-66.2016.811.0011 – Código: 243058

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D'Oeste, CNPJ: 

03755477000175, brasileiro(a), prefeitura municipal, Endereço: Rua 

Antônio Tavares, Nº 3.310, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Sergio Orzely Ribas de Souza, CPF: 40938484915 

Filiação: Osmany Nunes de Souza e de Eleoneia Aparecida Ribas de 

Souza, data de nascimento: 23/12/1960, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, divorciado(a), comerciante, Endereço: Av. Almirante 

Tamandaré, Nº 1.565, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

INTIMANDO (A, S): Executados (as): Sergio Orzely Ribas de Souza, Cpf: 

40938484915 Filiação: Osmany Nunes de Souza e de Eleoneia Aparecida 

Ribas de Souza, data de nascimento: 23/12/1960, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, divorciado(a), comerciante, Endereço: Av. Almirante 

Tamandaré, Nº 1.565, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 3.387,55

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de Execução Fiscal Municipal movido pela A 

Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste em face de Sergio Orzely Ribas 

de Souza, visando à satisfação do valor inicial de R$ 3.387,55 (três mil, 

trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), 

representado pela CDA nº 15473/2004 a 15496/2007 (fl. 38). Entre um ato 

e outro, a parte autora anunciou a quitação do débito e cumprimento da 

obrigação por parte do requerido, pugnando pela extinção do feito (fls. 

37). Os autos vieram-me conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista os documentos acostados às 

fls. 37/38, vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento integral do 

débito reclamado pela parte exequente. Assim, conclui-se, a toda 

evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida 

que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito e 

cumprimento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais 

penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248521 Nr: 2333-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

reclamação, para condenar a reclamada a pagar título de indenização à 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro.Custas na forma da lei. CONDENO, 

ainda, a requerida, no pagamento dos honorários advocatícios de FIXO em 

20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos 

termos do § 2º do artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254728 Nr: 5500-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEC, Simone Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Marcos Caine

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 481 de 713



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o pedido de substabelecimento às fls. 39/40, devendo 

proceder com a alteração da capa dos autos e ao Sistema Apolo para 

fazer constar o nome do patrono Jefferson Luis Fernandes Beato – 

OAB/MT 3.057.

Tendo em vista que a sessão de Mediação e/ou Conciliação à fl. 27 restou 

prejudicada pelo não cumprimento de carta precatória, razão pela qual 

ante o teor do requerimento de fl. 39 solicitando que designe nova data 

para audiência, REDESIGNO a Sessão de Mediação e/ou Conciliação para 

o dia 04/10/2018 às 13h15min, devendo ser expedido ofício ao juízo 

deprecado complementando a finalidade da presente missiva.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253203 Nr: 4842-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte embargante, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240402 Nr: 3097-36.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senival Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de sentença oposta por Senival Pereira da Silva em 

desfavor de Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recurso de Apelação acostado às fls. 121/123.

Concordância da parte exequente com o interposto ao recurso de 

apelação, fls.130/131.

Planillha apresentada às fls.133-v/134.

Manifestação da parte autora anuindo com o cálculo indicado às folhas 

encimadas.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pelo executado, HOMOLOGO os cálculos apresentados às 

fls. 133-v/134, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, do CPC.

DEIXO de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

 CONDENO a exequente em custas e despesas processuais, porém 

suspendo a exigibilidade por se cuidar de beneficiária da Justiça Gratuita.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentados às 

fls. 133-v/134.

P.R.I.C.

 Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233713 Nr: 4032-13.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Raimundo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5585 Nr: 701-48.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. S. da Silva Supermercado - F. I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte exequente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 
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para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240174 Nr: 2943-18.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229959 Nr: 1781-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleison Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard – Administradora de Cartões Ltda, 

Studio Z Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266

 Vistos.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito apresentado às fls. 108/109. acrescido de eventuais 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou 

sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 

523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente 

o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de 

execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o 

pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor 

em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de 

penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), 

e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 28 agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245882 Nr: 1041-93.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanda Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252548 Nr: 4355-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Vargas da Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já fora apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC.

 Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259445 Nr: 1624-44.2018.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria híbrida, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário de modo proporcionalmente com coeficiente de benefício de 

88% sobre o RMI em favor de João Ferreira da Silva, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que 

as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255614 Nr: 5854-66.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 114410 Nr: 2329-23.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Francisco Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240678 Nr: 3259-31.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255169 Nr: 5655-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rocha Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253545 Nr: 5011-04.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alba Raiane dos Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, reconhecendo que a parte autora trabalhou no meio 

rural no período de carência exigido, ACOLHO integralmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido de 

salário-maternidade e CONDENO o INSS ao pagamento do referido 

benefício em favor de Alba Raiane dos Santos Freitas, nos termos do art. 

71 da Lei. 8.213/91, com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, 

“a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29927 Nr: 728-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor de Oliveira Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme já decidido em fls. 164, não há mais que se discutir acerca de 

eventual excesso de execução, conquanto já tenha sido julgados os 

embargos à execução, devidamente transitado em julgado, razão pela qual 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 165.

Assim, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253907 Nr: 5176-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ferreira, Ruth Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 90 (noventa) dias de suspensão 

dos presentes autos.

Certifico ainda intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246317 Nr: 1288-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Rodrigues de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiuchi - OAB:14495/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

61/88, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 149463 Nr: 553-17.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 155 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi agendada a 

data 17/09/2018, para a realização da perícia a ser realizada pelo perito 

Marco Aurélio Lisboa Viscardi da Silva- crea nº. 121.421.185-2, quando 

poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171224 Nr: 4066-90.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderci Maria Martins Gaeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os procuradores das partes de que os autos se encontram com 

vistas, assim sendo, conforme na r. decisão das fls. 132, pra que v. 

senhorias manifestem acerca do calculo. no prazo de 15 (quinze) dias, o 

silêncio será interpretado como anuência. Decisão disponivel também no 

site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259830 Nr: 1736-13.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Menegueti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252688 Nr: 4432-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jandira Mendes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253197 Nr: 4837-92.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oseas Camilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226175 Nr: 4806-77.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 87456 Nr: 3315-11.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinir Chaves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bento Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 
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Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:46.304 

-MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Vistos.

Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns 

de execução, e, consequentemente, do não impedimento de prática de 

atos executivos em razão do recebimento dessa forma de defesa do 

devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito 

suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a expedição de 

precatório traz como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite 

do procedimento do cumprimento de sentença.

Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução.

Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a impugnação à 

execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258394 Nr: 1106-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - 

OAB:9066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 (...) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 do CPC, indefiro a tutela de 

urgência por ausência dos requisitos para sua concessão.Deixo para 

analisar o pleito de inversão do ônus da prova na decisão 

saneadora.Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 21 de junho de 2018, às 

16h30min, devidamente acompanhado por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC).Por fim, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 25 de abril de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193959 Nr: 3332-08.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dolores Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Colniza-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Vistos.

Ante o teor do ofício de fls. 460/462, INTIME-SE a parte requerida para se 

manifestar no que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE.

Após, venham-me CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

Ofício nº 706/218, colacionado no documento de ID 14846800, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000747-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

FERNANDO MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

10:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

10:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000900-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

SUELI DE SOUZA DOMINGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

11:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

JAMIR AZAMBUJA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

11:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000969-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

12:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000970-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MENACHO MORAES (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

12:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

12h30, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munido dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos a 

serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ADOLFO BENTO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

13:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI CAROLINO DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

13:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 21/09/2018, às 

14:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249656 Nr: 2886-63.2017.811.0011
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 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdJA, NAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:17455 OAB MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 494, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo-se em vista as informações de fls. 

492/493, bem ainda o pedido do representante do Ministério Público de fls. 

477/478, designo audiência de instrução para a data de 19 de setembro de 

2018, às 14h30min, devendo as partes depositar rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da designação desta. Intime-se 

as partes, seus procuradores e as testemunhas arroladas, bem ainda 

cientifique-se o Ministério Público acerca da presente audiência. 

Expeça-se o necessário para a profícua realização da solenidade. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249656 Nr: 2886-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdJA, NAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:17455 OAB MT

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 494, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo-se em vista as informações de fls. 

492/493, bem ainda o pedido do representante do Ministério Público de fls. 

477/478, designo audiência de instrução para a data de 19 de setembro de 

2018, às 14h30min, devendo as partes depositar rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da designação desta. Intime-se 

as partes, seus procuradores e as testemunhas arroladas, bem ainda 

cientifique-se o Ministério Público acerca da presente audiência. 

Expeça-se o necessário para a profícua realização da solenidade. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Lima e Castro - 

OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 101, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade de 

dilação probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 25/09/2018, às 13h30, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Determino o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE ASSIS (EXEQUENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010141-67.2016.8.11.0011 EXEQUENTE: EDILSON DE ASSIS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 GAB/JUIZADO 

ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos 

juntados ao Id. 15061377 e 15061381. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 15063700, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 06/11/2018 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ERICA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 06/11/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 30 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-92.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CHIODI (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010592-92.2016.8.11.0011 REQUERENTE: CREUZA CHIODI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA e outros CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 430793-3, 
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consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557508, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco)dias, sendo o 

silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000340-18.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARCIO EDUARDO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 430653-8, consoante determinado pela R. Decisão de 

ID.14557608, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 

2018 ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

DANIEL DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000320-27.2017.8.11.0011 REQUERENTE: DANIEL DE 

OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

430574-4, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557611, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-93.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010105-93.2014.8.11.0011 REQUERENTE: APARECIDA MARIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 430656-2, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557511, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-18.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010681-18.2016.8.11.0011 REQUERENTE: NATALINO ALVES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará 

de Levantamento nos presentes autos sob nº 430584-1 consoante 

determinado pela R. Decisão de ID.14557515, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-82.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000381-82.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ANDERSON DA 

COSTA GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

430594-9, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557557, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010208-66.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DE FARIAS SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

MIKAELE SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010208-66.2015.8.11.0011 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA DE 

FARIAS SOARES EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

430593-0, consoante determinado pela R. Decisão de ID.14557548, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM PARTICIPACOES S.A (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000357-54.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CLEIDIANE 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: TIM PARTICIPACOES S.A CERTIDÃO 

DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca 

da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 
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430577-9, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557626, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-56.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000234-56.2017.8.11.0011 REQUERENTE: EDVALDO MENDES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

430658-9, consoante determinado pela R. Decisão de ID.14557731, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-34.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDINA APARECIDA AGUILERA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010333-34.2015.8.11.0011 REQUERENTE: EDEVALDINA 

APARECIDA AGUILERA REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MODA INTIMA LTDA - EPP CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo 

com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 430592-2, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID. 14557545, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

ADELMO GOES EMERICK (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010340-89.2016.8.11.0011 REQUERENTE: FERNANDA 

GONCALVES DE BARROS REQUERIDO: CASTELAO SUPERMERCADO 

LTDA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação 

das partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos 

presentes autos sob nº 430800-P, consoante determinado pela R. Decisão 

de ID. 14557552, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 

2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010080-75.2017.8.11.0011 REQUERENTE: IZABEL CRISTINA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

430663-5, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14557567, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263070 Nr: 3169-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo José Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Certifico que procedo com a intimação do patrono do denunciado acerca 

da designação de Audiência Preliminar, na data de 24 de outubro de 2018, 

às 16:00, na sede do Fórum, na sala de Conciliação.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262350 Nr: 2833-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa da Silva, Cesar 

Augusto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para apresentar a resposta 

à acusação no prazo legal, em relação ao acusado Cesar Augusto da 

Silva Santos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 236787

Vistos etc.

Recebo o agravo em execução interposto às fls. 230/247, com as inclusas 

razões, em seus legais efeitos, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade.

Intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões.

 Após, conclusos para possível juízo de retratação, em analogia ao art. 

589 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para que no prazo de 10 

(dez)dias apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240239 Nr: 2993-44.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Ortega Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 240239

Vistos etc.

Tendo em vista o acidente relatado à fl. 132, ocorrido durante as obras 

realizadas dentro da Cadeia Pública local, oficie-se à Secretaria de 

Administração deste município, solicitando a disponibilização de um 

engenheiro, vinculado ao referido ente federativo, para analisar e elaborar 

relatório acerca dos riscos da construção em atividade no 

estabelecimento prisional, bem como descrever os equipamentos de 

segurança necessários à prestação do serviço.

Com a resposta, oficie-se ao Conselho da Comunidade local para custear 

o material de segurança descrito no parecer técnico, devendo verificar a 

possibilidade de subsidiar seguros de vida ou contra acidentes aos 

recuperandos que laboram nas obras realizadas dentro do ergástulo 

público.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260267 Nr: 1928-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barros Cavalcanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sirlene souza magalhões - 

OAB:19979/o

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a douta advogada do acusado para para apresentar 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 262567

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANDRÉ LUIZ 

DOS SANTOS SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o 

pedido de revogação de prisão preventiva de fls. 43/50.

Depois volte-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258579 Nr: 1205-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Titica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 258579

 Vistos, etc.

Considerando a cota ministerial de fls. 33, designo audiência de 

reconciliação entre o querelante e querelado para o dia 10/10/2018, às 

15h20min., com fulcro no artigo 520 do CPP.

 Intimem-se o querelado, o querelante, a defesa e o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Comarca de Nova Mutum

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000806-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LIELL (EXEQUENTE)

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ARAUJO DE DEUS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000806-44.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: FABIO JUNIOR LIELL EXECUTADO: GERSON ARAUJO DE 

DEUS VIEIRA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEREN HAPPUC SARTORI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001030-16.2017.8.11.0086. REQUERENTE: ELEGANCE FOTO E VIDEO 

COMERCIO LTDA - ME REQUERIDO: KEREN HAPPUC SARTORI DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de redesignação da audiência, 

conforme solicitado na ata de audiência. Expeça-se carta precatória 

conforme requerido, cumpra-se. NOVA MUTUM, 30 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000174-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE BORGES MARQUES RAPOSO (REQUERENTE)

KELYNE BORGES MARQUES (REQUERENTE)

KELYNE BORGES MARQUES (ADVOGADO(A))

LORENA BORGES MARQUES BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000174-18.2018.8.11.0086. REQUERENTE: KELYNE BORGES MARQUES, 

ALYNE BORGES MARQUES RAPOSO, LORENA BORGES MARQUES 

BARROS Vistos etc. Oficie-se ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, solicitando informações sobre a existência de dependentes 

habilitados em nome do falecido. Requisitem-se informações ao gerente da 

agência local da Caixa Econômica Federal, acerca de saldo em nome da 

“de cujus”, referente ao FGTS, eventualmente não resgatado e o valor 

existente na conta corrente informada, o que deverá ser informado no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência. Após, vistas ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Às providências. 

NOVA MUTUM, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE LEMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GISLAINE LEMES OLIVEIRA 

Dados do Processo: Processo: 1000931-46.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/02/2019 Hora: 16:40 REQUERENTE: GISLAINE LEMES OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A 

Nome: GISLAINE LEMES OLIVEIRA Endereço: RUA DOS LIRIOS, 462, JD 

IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): REQUERENTE: GISLAINE LEMES OLIVEIRA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA NUNES JANSEN (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELIZANIA NUNES JANSEN 

Dados do Processo: Processo: 1000943-60.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.091,42 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: ELIZANIA NUNES JANSEN 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: ELIZANIA NUNES JANSEN Endereço: Rua 01, 2551, 

lote 11, quadra 06, Residencial Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-370 Senhor(a): REQUERENTE: ELIZANIA NUNES JANSEN Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

NATHALI AIRES PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: NATHALI AIRES PINTO DA 

SILVA Dados do Processo: Processo: 1000881-20.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 13.146,67 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 13:20 REQUERENTE: NATHALI AIRES PINTO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - 

MT21538/O Nome: NATHALI AIRES PINTO DA SILVA Endereço: Dos 

Pombos, 04, quadra g, Arara Azul, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504, s/n, Quadra 504, Edifício 

Ana Carolina, Salas 101 a 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-520 Senhor(a): REQUERENTE: NATHALI AIRES PINTO DA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EDEVALDO SOUZA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000196-76.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 11.214,36 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 13:40 REQUERENTE: EDEVALDO SOUZA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: EDEVALDO SOUZA DA SILVA Endereço: rua das 

primaveras, 19, quadra 71, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): REQUERENTE: EDEVALDO SOUZA DA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALS CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: M I CONSTRUART MARMORES E 

GRANITOS EIRELI - EPP Dados do Processo: Processo: 

1000773-88.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 9.549,11 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/02/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - MT21741/O Nome: M I 

CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP Endereço: Rua das 

Figueiras, 122, S, Comercial José Aparecido Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: ALS CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - 

ME Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ALS CONSULTORIA E PROJETOS 

EIRELI - ME Endereço: Rua das Cambaúbas, 2434-W, Esquina c/ Rua 

Pitombeiras, Residencial Flamboyant, Jardim Europa, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: M I CONSTRUART MARMORES 

E GRANITOS EIRELI - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

17 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE ARRUDA FRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

U S I N A D O S  L T D A  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000342-20.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 12.982,96 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/02/2019 Hora: 14:20 REQUERENTE: 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Advogados do(a) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Nome: CONCRELUCAS 

CONCRETOS USINADOS LTDA Endereço: Rua dos Anturios, 3242W, 

Distrito Industrial Sul, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

ROGERIO DE ARRUDA FRAGA Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

ROGERIO DE ARRUDA FRAGA Endereço: DW 4 C 709, 000709, N SR 

APARECIDA, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 
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http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000865-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da 

Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEBISON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000157-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEBISON DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CONCEICAO RAMOS SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JESSICA CONCEICAO RAMOS 

SILVA Dados do Processo: Processo: 1000425-70.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 14:40 REQUERENTE: JESSICA CONCEICAO RAMOS 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - MT6582/O-O Nome: JESSICA CONCEICAO RAMOS SILVA 

Endereço: RUA DAS ACEROLAS, 1620, KIT NET 01, ALTO DA COLINA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: JESSICA CONCEICAO RAMOS 

SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

EMERSON LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EMERSON LEITE RIBEIRO Dados 

do Processo: Processo: 1000338-80.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: EMERSON LEITE RIBEIRO Advogado 

do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT0009150A Nome: 

EMERSON LEITE RIBEIRO Endereço: RUA 02, 2301W, QUADRA 14, NOVO 

HORIZONTE II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 40, CENTRO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

EMERSON LEITE RIBEIRO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

17 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))
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THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

C. K. BAZANA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: C. K. BAZANA - ME Dados do 

Processo: Processo: 1000278-10.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.976,89 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 15:20 REQUERENTE: C. K. BAZANA - ME Advogados 

do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Nome: C. K. BAZANA - ME 

Endereço: Avenida Perimetral das Samambaias, 864, W, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ALVES 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ANTONIO CARLOS ALVES Endereço: 

Rodovia 235, Km 45,, s/n, Comunidade São Francisco, Zona Rural, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: C. K. BAZANA - 

ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LUCAS DAS NEVES LEMES 

Dados do Processo: Processo: 1000426-55.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 15:40 REQUERENTE: LUCAS DAS NEVES LEMES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - 

MT6582/O-O Nome: LUCAS DAS NEVES LEMES Endereço: AVENIDA DAS 

ARARAS, 1435/W, APTO 07, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERENTE: LUCAS DAS NEVES LEMES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

17 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Dados 

do Processo: Processo: 1000252-12.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

6.208,87 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - MT21741/O Nome: 

GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: AVENIDA PERIMETRAL DAS 

SAMANBAIAS, 920, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME Endereço: 

Perimetral das samambaias, 384W, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da juntada do AR/Mandado 

Negativo retro, para que informe o endereço atualizado do Requerido, ou 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 17 de agosto de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE CESAR SFREDO (REQUERENTE)

GISELE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RONNIE CESAR SFREDO Dados 

do Processo: Processo: 1001706-27.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

21.060,03 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/02/2019 Hora: 13:20 REQUERENTE: RONNIE CESAR SFREDO 

Advogados do(a) REQUERENTE: ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - 

MT21161/O, GISELE DA SILVA - MT21633/O Nome: RONNIE CESAR 

SFREDO Endereço: Rua das mangueiras, 209W, Bela Vista, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, RUA JOÃO DE ARRUDA 

PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900 

Senhor(a): REQUERENTE: RONNIE CESAR SFREDO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

30 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

KELLE EVANETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: KELLE EVANETE LEMES DE 

ALMEIDA Dados do Processo: Processo: 1000377-77.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 11.050,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 28/02/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: KELLE EVANETE 

LEMES DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT21093/O Nome: KELLE EVANETE LEMES DE ALMEIDA 

Endereço: RUA DAS AROEIRAS, 1768, CAROLINA 1, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: AYMORE Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: AYMORE Endereço: BANCO SANTANDER, BLOCO C 1 ANDAR, 

RUA AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04752-901 Senhor(a): REQUERENTE: KELLE EVANETE LEMES DE 

ALMEIDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 30 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE APARECIDA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

EDER RESINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LORRAINE APARECIDA LEITE 

DA SILVA Dados do Processo: Processo: 1000622-88.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 8.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/10/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: LORRAINE APARECIDA LEITE DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EDER RESINO JUNIOR - 

MT0022198A Nome: LORRAINE APARECIDA LEITE DA SILVA Endereço: 

ESTRADA DO VIVEIRO, S/N, CHACARA SANTA TEREZINHA, ZONA 

RURAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3525, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 Senhor(a): REQUERENTE: LORRAINE APARECIDA LEITE 

DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 23 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA NUNES JANSEN (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dados 

do Processo: Processo: 1000943-60.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.091,42 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: ELIZANIA NUNES JANSEN 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, bem 

como do DEFERIMENTO do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência (Liminar). Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 17 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dados 
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do Processo: Processo: 1000196-76.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

11.214,36 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/02/2019 Hora: 13:40 REQUERENTE: EDEVALDO SOUZA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 17 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010563-11.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE CAMPOS PINHEIRO (EXEQUENTE)

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MEDEIROS DA SILVA HENNIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010563-11.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: EDSON DE CAMPOS PINHEIRO EXECUTADO: TATIANA 

MEDEIROS DA SILVA HENNIG Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTHON DIAS DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001031-98.2017.8.11.0086. REQUERENTE: ELEGANCE FOTO E VIDEO 

COMERCIO LTDA - ME REQUERIDO: HEVERTHON DIAS DE MOURA Vistos 

etc. Defiro o pedido de efetuado na audiência de Id. 14353196. Redesigne 

a audiência, bem como expeça-se carta precatória conforme requerido. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. NOVA MUTUM, 30 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLANIO FEITOSA DE MATOS (REQUERENTE)

EDSON MACHADO BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000828-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FLANIO FEITOSA DE MATOS REQUERIDO: AYMORE Vistos, 

etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da 

prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma que se mantém 

protestada por débito devidamente pago, contudo, não comprova 

expressamente que solicitou a Carta de Anuência para a retirada do 

protesto e que tal demanda foi negada pela requerida. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a parte autora forneça a Carta de Anuência no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). CASO 

NÃO FORNEÇA A CARTA DE ANUÊNCIA - DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora do protesto, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que atingido o valor limite da multa, determino 
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que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao ao Cartório para a retirada 

do Protesto mencionado nos autos. Notifique-se a parte Requerida quanto 

ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

FAGNO JOSE BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000325-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FAGNO JOSE BRAGA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido, bem como houve 

desistência tácita do Recurso Inominado [id. 11931557]. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. n. 

12417048] considerando que ovalor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.12550336], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Quanto ao pedido de 

devolução de preparo [id. 11886940], opino pelo seu indeferimento, uma 

vez que deverá ser efetuado mediante requerimento próprio junto à 

diretoria do fórum, conforme regulamentado pela Instrução Normativa SCA 

nº 02/2011, publicada no DJE nº 10311, de 07 de agosto de 2018. Após, 

arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIAS DOS REIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001136-75.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIAS DOS REIS DA CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Elias dos Reis da Conceição em desfavor de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Extrato BB 

Crédito Automático, bem como pelo Comprovante de 

Empréstimo/Financiamento – Crédito Direto ao Consumidor, devidamente 

assinado pelo Reclamante junto ao Banco do Brasil, do qual a Reclamada é 

cessionária do crédito, informação corroborada pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pelo 

Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação do 

Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

não tem o condão de impedir o cessionário de exercer os atos 

conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do Código 

Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 
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Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIENE DA SILVA VERDES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001134-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLIENE DA SILVA VERDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13961141 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIENE DA SILVA VERDES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001133-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLIENE DA SILVA VERDES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13961049 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 
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nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS REIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001135-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIAS DOS REIS DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13961272 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARILENE NUNES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001130-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARILENE NUNES DA CUNHA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Arilene Nunes da Cunha 

em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I. Afirma a Reclamante que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que 

alega desconhecer. Por esta razão, propôs a presente ação requerendo a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Pois bem, noto 

que a Reclamada foi regularmente citada, consoante se infere do AR 

anexado a id n. 11673656 destes autos, entretanto, não compareceu a 

audiência de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, 

o Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. Ora, a afirmação da Reclamante 

passa a adquirir o status de verdade formal em virtude da revelia da 

Reclamada, pois que, tratando-se de direito disponível e que não necessita 

ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente 

do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de 

veracidade das alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez 

prova suficiente do alegado, juntando a documentação necessária ao 

deslinde da questão. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem como para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do mérito, a teor do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARENICE ALEXANDRINA MARTINS (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000309-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARENICE ALEXANDRINA MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Quanto à preliminar concernente a alegada prescrição, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Marenice Alexandrina Martins 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in reipsa e o nexo causal necessário 

é a negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes 

dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-91.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ERIVANIO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001122-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ERIVANIO DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 10966662 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passa a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Jose Erivanio do Nascimento 

Silva em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de faturas, da Autorização – Ativação Função de Crédito e 

do Cartão de Assinatura, devidamente assinado pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000606-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 
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vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Joyciele de Figueiredo Lemes ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por 

Danos em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros 

relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada em razão de débitos que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando serem as 

anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma desconhecer o débito, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos que 

pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ademais, tal 

valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000948-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILSON DUARTE SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 
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novas provas. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10760377 dos autos. Quanto à preliminar concernente a 

alegada prescrição, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste 

razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo 

em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passo à 

análise meritória. Edilson Duarte Santos ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral em 

desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

14802831 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Visa Gold Bradesco Seguros, o que indica a 

existência de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado 

refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização 

do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo 

Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição do 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em diversos estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Auto 

Moveis Romera, Supermercado Saito, Supermercado Real, Churrascaria 

Boi Gordo e Farmácia Nativa, bem como que houve parcelamento de 

faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO 

DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS 

COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO 

JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 11506925]. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMILIA ROGRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000279-92.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EMILIA ROGRIGUES CARDOSO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial 

-carência da ação, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 14 da 

Lei 9.099/95. Emilia Rogrigues Cardoso ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos em face 

de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de débitos que alega desconhecer. Desta forma 
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propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando serem as anotações 

restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e a combater a 

existência de danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que os valores objetos dos 

apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são devidos, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma desconhecer o débito, desta forma, incumbia a esta instruir 

sua contestação com provas irrefutáveis da existência da relação 

contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude dos débitos que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que 

não foram comprovados ser de sua responsabilidade. O apontamento do 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo 

período em que o nome do Reclamante esteve com restrição e a extensa 

lista de negativações posteriores demonstrando não primar a Reclamante 

pela pontualidade no pagamento dos débitos, bem como ante a sua 

demora em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ademais, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ALAN RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000409-82.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALAN RODRIGO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 
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curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12400828 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto à 

preliminar de mérito concernente a alegada prescrição, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Alan Rodrigo da Silva em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de três débitos que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000410-67.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALAN RODRIGO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura do demanda decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 
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dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12400871 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Assinalo que no presente caso não há necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, posto que a assinatura constante no documento 

apresentado pela Reclamada é idêntica a assinatura constante nos 

documentos juntados pelo Reclamante e, ainda, no Termo de Audiência. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Alan Rodrigo da Silva em desfavor de Vivo S.A. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e do Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 216,55 [Duzentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 216,55 [Duzentos e Dezesseis Reais e Cinquenta 

e Cinco Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001123-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE WILSON DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13931352 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMY GOMES DINIZ (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001129-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEMY GOMES DINIZ REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Valdemy Gomes Diniz ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por 

Danos Morais em face de Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 
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Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ademais, tal 

valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Por fim, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000959-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço dos embargos 

de declaração constante do id. 13257394, ante a ausência de condição 

vinculativa. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Previamente, opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10764471 dos autos. Passo 

à análise meritória. Marcos Faria de Almeida ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral em 

desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

13583577 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Elo Nacional Multiplo, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Capricho Presentes, 

Supermercado Jenai e Mercado Bom Preço, bem como que houve 

parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências 

acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte 

julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. 

FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. 

EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 
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o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 11506948]. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 96331 Nr: 6412-35.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCB, RVCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por força da portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente forense no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso no dia 

28/05/18 reagendo o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 

13/09/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75377 Nr: 3048-26.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO TOMAZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a RAIMUNDO TOMAZ NETO, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (01/12/2015 – fl. 23), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §

§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência 

para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 

100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária 

desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a 

citação.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I 

do CPC) eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 

aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: Raimundo 

Tomaz Neto; b) benefício concedido: aposentadoria por idade de segurado 

especial; c) renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício 

– DIB: 01/12/2015 (data do requerimento administrativo); e) renda mensal 

inicial – RMI: um salário mínimo; f) data do início do pagamento: 30 (trinta) 

dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78145 Nr: 923-51.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para 

o fim de conceder em favor da requerente o benefício previdenciário de 

prestação continuada ao deficiente, no valor de um salário mínimo por 

mês, com data de início do benefício (DIB) fixada em 21/10/2015 (data do 

requerimento administrativo – RE 631.240/STF).Por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência para determinar ao 

Requerido que implante o benefício deferido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os 

respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a citação. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, 

em face do determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do 

CPC) eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 

aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000496-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUIZ DIAS MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000496-66.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO REQUERIDO: VANDERLUIZ 

DIAS MATOS Vistos. Presentes os requisitos legais, cumpra-se o ato 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 29 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 4326-91.2017.811.0012
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida.Analisando os 

autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que 

não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 do 

Código de Processo Civil.O feito preenche os requisitos necessários para 

seu desenvolvimento válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do 

NCPC, julgo saneado o processo.Fixo como ponto controvertido a validade 

do contrato de n. 757338216.Para comprovação do fato controvertido, 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica, uma vez que a parte 

autora impugnou a assinatura constante no contrato carreado nos autos, 

afirmando não ser de sua autoria ou tratar-se de sobreposição 

fraudulenta.Nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, INVERTO o ônus da prova, tendo em vista que o presente 

feito trata de relação consumerista e diante da constatação da 

hipossuficiência da parte autora no caso concreto, em razão da falta de 

conhecimento técnico sobre o assunto.Assim, incumbe a parte requerida a 

comprovação da existência e validade do alegado negócio jurídico 

formulado entre as partes (ter a parte autora assinado o contrato de n. 

757338216).No caso, verifica-se que foi carreado aos autos cópia do 

contrato objeto da presente ação. Por se tratar de processo eletrônico, a 

parte não está obrigada a juntar o documento original.Assim, determino a 

realização de perícia grafotécnica e nomeio perito o senhor Luiz Antônio 

Silvio Pereira, contador, com endereço profissional na Rua Fernando 

Correa da Costa, n. 697, Bairro Vila Aurora, Centro Comercial, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78740-000, com telefone fixo (66) 99611-7391, 

email: luizcontador10@hotmail.com.Intime-se o perito nomeado para 

oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102212 Nr: 1665-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCI FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto de oliveira - 

OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99313 Nr: 48-13.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDAQ, MEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por Maria 

Eduarda Peres menor impúbere, neste ato representada por sua genitora 

Kelly Peres do Amaral Queiroz, em face de Ariel de Acari Gomes, todos 

qualificados nos autos.

A parte requerida devidamente citada, não apresentou resposta (ref. 09).

Conforme consta de ref. 46, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97466 Nr: 7090-50.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192575.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 às 10h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107348 Nr: 4413-13.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE BARRA DO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje foi implantado nas varas 

cíveis da comarca de Nova Xavantina – MT a partir das 12 horas do dia 

21.05.2018.

Nestes termos, a utilização de tal plataforma eletrônica se tornou 

obrigatória para a distribuição de novas ações a partir das 12 horas do dia 

21.06.2018, nos termos do artigo 2°, caput, da Portaria n°. 244/2018-PRES.

Registro, por oportuno, inexistir conexão do presente feito com o MS de 

Código 98960, por já ter sido sentenciado, nos termos do art. 55, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Posto isso, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO da presente 

ação, eis que distribuída de forma inadequada.

Intime-se, a parte autora, por intermédio de seu patrono e via DJe, para 

providenciar a correta distribuição por meio da plataforma eletrônica 

adequada.

As custas recolhidas neste feito serão aproveitadas quando da 

distribuição no PJe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99258 Nr: 20-45.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO, ANDRÉ CARDOSO SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO, CLEUNIR GODOY, CAIO 

AUGUSTO DA GRAVA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO - OAB:19052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para proceder ao pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, da 1ª (primeira)parcela das custar processuais, haja vista o 

parcelamento cadastrado no sistema, conforme Juntada de documento à 

Ref. 73. Informo que para a emissão das guias a parte deverá acessar 

di retamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 
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parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92433 Nr: 4000-34.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM, ACLM, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios, 

proposta por Tatiane Alves Monteiro, em favor das crianças Ana Cláudia 

Lemes Monteiro e Danyel Lemes Monteiro, em face de Claudimar Lemes da 

Abadia, todos qualificados na inicial.

À ref. 67, a parte autora informou que os menores estão atualmente 

residindo na comarca de Goiânia/GO, e em razão da mudança de domicilio 

pugnou pela remessa dos autos ao juízo competente.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugno pela declinação de 

competência, conforme requerido (ref. 75).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que, tratando-se de causa que afeta a 

direito de crianças e adolescentes, a qual tem regra diversa da estatuída 

no Código de Processo Civil, o juízo competente é aquele mais próximo do 

local em que o infante e seu guardião se encontram residindo, nos termos 

do artigo 147, incisos I, II, do ECA.

 Assim, prevalece no procedimento da Infância e Juventude a regra do 

“juízo imediato”, o qual prevê ser competente para apreciar causas 

envolvendo menor o juízo mais próximo deste.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO 

DEDESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA 

CRIANÇA EDAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIADESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a 

competência determina-seno momento da propositura da ação e, em se 

tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade desproteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde 

acriança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I eII, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DistritoFederal-DF. 

(STJ - CC: 119318 DF 2011/0240460-3, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 02/05/2012)

Extrai-se das alegações iniciais que a genitora, ora requerente, e os 

menores residem em Goiânia/GO, motivo pelo qual, a fim de se garantir os 

interesses dos menores, o processo deverá ser remetido àquela 

Comarca, uma vez ser a competente para processar e julgar a presente 

ação.

Nos termos do art. 147, incisos I e II, do ECA, demonstrada a competência 

absoluta, portanto, improrrogável, declino a competência e determino a 

remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se, com urgência. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Remetam-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72273 Nr: 1628-83.2015.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VALMY ARAÚJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCILEI LUIZA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda e guarda provisória, proposta por Valmy 

Araújo de Souza, em favor das crianças Cleidiany Souza Araújo e 

Cleiciane Souza Araújo, em face de Jurcilei Luiza Souza, todos 

qualificados na inicial.

Fora juntado laudo do estudo psicossocial à ref. 42, informando que o 

autor e os menores encontram-se residindo no munícipio de Água Boa/MT.

Diante do exposto no estudo, à ref. 45 a parte autora pugnou pela 

remessa dos autos ao juízo competente.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugno pela declinação de 

competência, conforme requerido (ref. 50).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que, tratando-se de causa que afeta a 

direito de crianças e adolescentes, a qual tem regra diversa da estatuída 

no Código de Processo Civil, o juízo competente é aquele mais próximo do 

local em que o infante e seu guardião se encontram residindo, nos termos 

do artigo 147, incisos I, II, do ECA.

 Assim, prevalece no procedimento da Infância e Juventude a regra do 

“juízo imediato”, o qual prevê ser competente para apreciar causas 

envolvendo menor o juízo mais próximo deste.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO 

DEDESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA 

CRIANÇA EDAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIADESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a 

competência determina-seno momento da propositura da ação e, em se 

tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade desproteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde 

acriança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I eII, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DistritoFederal-DF. 

(STJ - CC: 119318 DF 2011/0240460-3, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 02/05/2012)

Extrai-se das alegações iniciais que o genitor, ora requerente, e os 

menores residem em Água Boa/MT, motivo pelo qual, a fim de se garantir 

os interesses dos menores, o processo deverá ser remetido àquela 

Comarca, uma vez ser a competente para processar e julgar a presente 

ação.

Nos termos do art. 147, incisos I e II, do ECA, demonstrada a competência 

absoluta, portanto, improrrogável, declino a competência e determino a 

remessa dos autos à Comarca de Água Boa/MT com as homenagens de 

estilo.
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Cumpra-se, com urgência. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Remetam-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94223 Nr: 4973-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Defiro o requerimento ministerial de ref. 09 e 44.

II. Tendo em vista o teor da certidão de ref. 49, intime-se a parte autora 

para manifestação sobre as testemunhas não localizadas nesta comarca 

(Pedro dos Santos e Sancler da Silva Santarém), no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103549 Nr: 2342-38.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192570.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 07/11/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83619 Nr: 3685-40.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA FONTES - 

OAB:35984/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192572.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 07/11/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-14.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 14500196) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo a parte promovida 

para responder os embargos, no prazo de cinco dias. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de agosto de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-81.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

ANGELA GRESPAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

LISIA GONZAGA DUTRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010157-81.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANGELA GRESPAN Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Noticia a reclamante que efetuou algumas compras 

no crediário junto a empresa reclamada, e que por dificuldades financeiras 

incorreu em atraso de algumas das parcelas. Alega a autora ter haver 

sofrido constrangimento em razão de ligações telefônicas de cobranças 

das parcelas que estavam em atraso, efetuadas pela Reclamada à sua 

colega de trabalho sra. Lizia, à sua sogra sra. Leila, à sua mãe sra. Arlete, 

que constam em seu cadastro perante a ré como mera referência pessoal. 

Em defesa, a reclamada alega que somente ligou a autora e com muita 

discrição, solicitando que a requerente posicionasse a empresa acerca do 

efetivo pagamento, que se encontrava vencido e não pago; que jamais 

ligou para os familiares ou amigos da reclamante, cobrando os débitos em 

questão; que a reclamada sequer possui as como referência em seu 

cadastro da reclamante a sra. LIZIA e a sra. ARLETE; que o cobrador, não 

ameaçou, coagiu ou utilizou de métodos de constrangimento físico ou 

moral, bem como não empregou expressões falsas, incorretas, 

enganosas e, até mesmo, ofensivas, ao ponto de gerar o mencionado 

dano moral em favor da reclamante. Pois bem. Da análise dos autos e 

oitiva dos depoimentos em audiência de instrução e julgamento, 

depreende-se que realmente o reclamante se encontrava inadimplente 

com as parcelas do financiamento, conforme por ela mesma confessada, 

o que justifica a cobrança da dívida, em decorrência do exercício legal do 

direito da reclamada. Além disso, importa ressaltar que a empresa 

reclamada tem o direito de cobrar seus devedores e as cobranças podem 

ser realizadas, desde que de forma respeitosa e desde que não exponha 

o devedor. Frisa-se que o fato da reclamada ter entrado em contato com o 

autor através do telefone e com terceiros, decorreu em razão do 

fornecimento deste número por ela mesma, conforme informado na 

exordial, o que afasta qualquer culpa da empresa. Assim, ausente prova 

da ocorrência de ilicitude por parte da ré, de molde a ensejar a 

indenização, medida esta que impõe a improcedência da demanda. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I do Novo CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-55.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KESSEL BISPO CAMPOS (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010010-55.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KESSEL BISPO CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar suscitada pela 

reclamada, e determino a retificação do polo passivo para que figure 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Mérito. Em síntese, o 

reclamante afirma que cursou na faculdade reclamada no primeiro 

semestre/2014 o 7º semestre e de julho a dezembro/2017 o 8º semestre 

do curso de administração e que as referidas mensalidades foram 

quitadas. Ocorre que foi surpreendido com a restrição no SERASA/SPC 

incluso pela reclamada no dia 25/10/2016 referente a 05 parcelas todas no 

valor de R$ 223,23 (duzentos e vinte e três eais e vinte e três centavos), 

contratos: 0000000149915446, 0000000149915434, 0000000149915449, 

0000000149915442, 0000000149915438. Alega que a restrição lançada é 

totalmente indevida. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que 

após o autor efetivar a matrícula para 2015/1, não realizou o pagamento 

de mais nenhuma mensalidade e que as mesmas permaneceram em aberto 

e são devidas em vista do status da matrícula. A inadimplência do 

reclamante acabou por acarretar a inclusão do nome do autor em cadastro 

de inadimplentes e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos, objeto da 

presente demanda, e RATIFICAR os efeitos da liminar deferida (Id 

7944245); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 105738 Nr: 3664-93.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DONDO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que, tendo em vista a audiência preliminar designada para o dia 

01 de outubro de 2018, às 07h40min – horário de Mato Grosso, expeço 

intimação para o advogado constituído pela vítima.

 O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52942 Nr: 2154-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP, AO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2154-22.2013.811.0044 – código 52942

ESPÉCIE: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTOR(ES): Juízo de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga

RÉU(S): Antonio Francisco de Carvalho

NOTIFICANDO(S): CECÍLIA MARIA DOS SANTOS, RG: 615.790 SSP/MT, 

CPF: 432.942.271-91, Avenida Florianópolis, 358, centro-leste, Primavera 

do Leste - MT; MARCEL NOBURU OHASHI; FERTIPAR – FERTILIZANTES 

DO PARANÁ LTDA; ANTÔNIO BRANTE, JOÃO FRANCISCO SAAF e S/M 

MARGARIDA NUNES SAAF, Mirassol/SP;– MT; ELIAS BECHARA, RG n. 

9508380 SSP/SP, CPF: 011.458.788-49; NADIA MADI BECHARA E SHEILA 

GONÇALVES, CPF: 306.849.058-84, RG 24.488.843-7 SSP/SP, residentes 

e domiciliados na Rua São Luiz, 75 ou Chácara das Uvas, Campo Verde – 

MT.
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FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO dos interessados: CECÍLIA MARIA DOS 

SANTOS, MARCEL NOBURU OHASHI, FERTIPAR – FERTILIZANTES DO 

PARANÁ LTDA, ANTÔNIO BRANDE, JOÃO FRANCISCO SAAF e S/M 

MARGARIDA NUNES SAAF e SHEILA GONÇALVES, acima qualificados, 

para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar(em) manifestação 

escrita, por meio de advogado devidamente constituído, acerca dos fatos 

apurados no procedimento administrativo acima indicado.

 RESUMO DA INICIAL: “Akira Ohashi, apresentou denúncia formal junto ao 

Conselho Nacional de Justiça delatando supostos atos fraudulentos 

praticados pelo Oficial Registrador do 1º Serviço de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Paranatinga em relação aos imóveis de sua 

propriedade, objetos das matrículas nºs 4.063, 1.528 e 2.041. Aduz que 

em 12/07/1985 adquiriu, juntamente com seu sobrinho Mario T. Obhashi, o 

imóvel rural objeto da matrícula nº 21.546, Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, 

contendo 258 ha (duzentos e cinquenta e oito hectares), do então 

proprietário Elias Bechara. Esclarece que em 12/12/1996 a circunscrição 

do imóvel foi alterada para o Tabelionato e Registradora Paixão da 

Comarca de Chapada dos Guimarães recebendo o número de matrícula 

3.804 e, posteriormente, em 20/07/2007, com nova alteração da 

circunscrição imobiliária, referido imóvel foi registrado no RGI de 

Paranatinga, sob o nº 4.063, sendo este o registro válido. Todavia, relata 

ter descoberto que no mesmo RGI desta comarca de Paranatinga foi 

inaugurada a matrícula nº 2.225 com a mesma área, marcos e 

confrontações da sua propriedade, em evidente duplicidade registral 

oriunda de fraude consumada pelo Oficial Registrador de Imóveis desta 

comarca. Verbera também ser proprietário do imóvel contendo 1.219 ha 

(mil, duzentos e dezenove hectares), inicialmente matriculado sob o nº 

2.633, no 2º Ofício de Cuiabá e, posteriormente, transferido em 03/08/04 

para o RGI de Paranatinga sob o nº 1.528. Informa que no mesmo dia da 

mudança da circunscrição o imóvel foi transferido para Antônio Cesar dos 

Santos com base em uma escritura pública de compra e venda lavrada no 

Serviço Notarial da cidade de Santo Afonso, comarca de Arenápolis, 

sendo que o proprietário inicial João Francisco Saaf já estava falecido. Por 

fim, aduz que adquiriu o imóvel contendo 278 ha (duzentos e setenta e oito 

hectares) inicialmente registrado no nº 3.714, do RGI do 2º Ofício de 

Cuiabá que posteriormente foi transferido para o RGI de Paranatinga sob o 

nº 2.041, e em ato fraudulento, transmitido para a pessoa de Anderson 

Sérgio dos Santos. Em razão do exposto, pede o reconhecimento da 

nulidade das transferências ilegalmente efetuadas (fls. 05/10). Às fls. 46 

foi requisitado o envio das matrículas mencionadas na inicial, o que foi 

cumprido às fls. 55/73. O Ministério Público, em quota ofertada às fls. 

74/77, informa ter iniciado o Inquérito Civil nº 63/2013 para a apuração dos 

fatos denunciados pelo reclamante e, com base no art. 214, § 3º, da Lei nº 

6.015/73, requer o imediato bloqueio das matrículas nº 2041, 1528, 2225 e 

4063, todas do RGI de Paranatinga, bem como, a notificação de todos os 

possíveis atingidos por eventual declaração de nulidade dos registros. 

Requer ainda a requisição dos seguintes documentos aos órgãos 

responsáveis: i) certidão de inteiro teor e ônus da matrícula nº 2.434, do 

livro 3-F, fls. 283, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá; ii) certidão de inteiro 

teor e ônus da matrícula nº 2.633, do livro 3-F, fl. 29, lavrada aos 07/02/55, 

do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá; iii) certidão de inteiro teor da matrícula 

nº 3.714, livro 3-G, fl. 283, lavrada aos 07/11/1955, do Cartório do 2º 

Ofício de Cuiabá; iv) substabelecimento lavrado à fl. 43, do livro 011-S, do 

Serviço Notarial e de Registro Civil do Distrito do Paiquirê – 11º Tabelionato 

de Notas de Londrina-PR; v) substabelecimento lavrado no livro 1S, fl. 

196E, do Serviço Notarial e de Registro Civil do Distrito do Paiquirê – 11º 

Tabelionato de Notas de Londrina-PR; vi) escritura pública de compra e 

venda lavrada às fls. 028, do Livro 06, aos 16/06/05 no Ofício do Registro 

civil e tabelionato de Notas de Santo Afonso-MT; vii) traslado de 

substabelecimento lavrado à fl. 043, do livro 011-S do Serviço Notarial e 

de Registro civil do Distrito de Paiquirê, comarca de Londrina-PR, 

arquivado na pasta de procurações do Ofício do Registro civil e 

tabelionato de Notas de Santo Afonso-MT; viii) procuração lavrada no 2º 

Ofício de Mirassol-SP e substabelecimento lavrado na cidade de 

Paiquirê-PR, ambos tendo como procurador José Jorge Demetrio Madi, 

arquivados na pasta de procurações do Ofício do Registro civil e 

tabelionato de Notas de Santo Afonso-MT; ix) escritura pública de compra 

e venda lavrada à fl. 156, do livro 04, aos 18/06/02, no Ofício do Registro 

civil e tabelionato de Notas de Santo Afonso-MT; x) instrumento público de 

procuração lavrado às fls. 23, do livro 15, no Ofício do Registro Civil e 2º 

Tabelionato de Notas de Campo Verde; xi) escritura pública de venda e 

compra lavrada no livro nº 55, fls. 44/45, em 01/10/08 no 2º Ofício de 

registro Civil das Pessoas Naturais de Dom Aquino-MT; xii) escritura 

pública de venda e compra lavrada no livro 059-E, fls. 161/162, em 

02/12/10, no 2º Ofício de registro Civil das Pessoas Naturais de Dom 

Aquino-MT; xiii) escritura pública de compra e venda lavrada no 

Tabelionato Distrital de Irerê, na comarca de Londrina-PR – 14º Tabelionato 

de Notas de Londrina-PR, no livro nº 026-N, fls. 19, aos 02/09/02; xiv) 

procuração pública lavrada aos 01/12/10, fls. 40/40-vº, livro 202-P, no 2º 

Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de 

Rondonópolis-MT”.

DECISÃO/DESPACHO: “VISTOS. Defiro a cota Ministerial de fls. 651/652. 

Notifique-se os interessados Cecília Maria dos Santos, Marcel Noburu 

Ohashi, Fertipar – Fertilizantes do Paraná Ltda, Antônio Brande, João 

Francisco Saaf, Margarida Nunes Saaf, Elias Bechara, Nadia Madi 

Bechara e Sheila Gonçalves, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. 

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio o Defensor 

Público como curador especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 

72, II e parágrafo único). Expeça-se carta precatória conforme requerido. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia M. Ferreira Signor, 

Técnica Judiciária, digitei.

Paranatinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Alciene Aparecida Nunes Sacramento

Gestora Geral de 2ª Entrância

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83829 Nr: 4158-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Tserewaiho Werehite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86160 Nr: 517-60.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fatima Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88232 Nr: 1593-22.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciele Glória da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos.

Transladem-se as peças principais a eventual Ação Penal/Inquérito 

Policial.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88852 Nr: 1944-92.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Ramos de Souza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88859 Nr: 1950-02.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Carlos Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89201 Nr: 2128-48.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88855 Nr: 1946-62.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suiza Helena Brito de Oliveira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88521 Nr: 1786-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83680 Nr: 4081-81.2017.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Campos Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Vistos.

Transladem-se as cópias das peças principais a eventual Ação 

Penal/Inquérito Policial.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62034 Nr: 1479-88.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Joaquim Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Vistos.

Dê-se vista a Defesa para apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67143 Nr: 479-19.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Borges Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 932-53.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31380 Nr: 1815-34.2011.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 103, tendo em vista que o 

acordo foi devidamente cumprido.

Determino a baixa da restrição do veículo descrito às fls. 95/96.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 2063-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Geraldo, Mário César Geraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59488 Nr: 278-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haille Leal, Evanilde Cândida Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrilino Bertan, Inês Bernadette Muller Bertan, 

Dalci Fornari, Ibraina Fornari, Ignes Pazinato, Ledi João Passinato, Sandra 

Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane Terezinha Passinato dos 

Santos, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer Passinato, Ledo José 

Passinato, Paulinho José Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos, 

Cristina de Fátima Passinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68661 Nr: 1124-44.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69886 Nr: 1597-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alberto Thomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

Santos - OAB:9171/B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que analisando detidamente os 

autos verifiquei que as certidões de fl. 179 e 195 foram expedidas 

equivocadamente, razão pela qual serve a presente para torná-las sem 

efeito.

Ainda, certifico que a contestação de fls. 181/194 é TEMPESTIVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78787 Nr: 1636-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Clebson Dantas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB:17827

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimad o advogado do 

réu para apresentar defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 90-73.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Lucchesi Quintana, Antonio Quintana 

Rydlewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 
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autora para manifestar acercas da certidão de fl. 58, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67982 Nr: 797-02.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lafayette E. Souza - ME., Espólio de Lafayette 

Eustáquio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do CPC, declaro-me suspeito para atuar no 

presente feito, por questão de foro íntimo, devendo os autos serem 

remetidos ao meu Substituto Legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2466-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hercílio Walter, Léia Cristina Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a retirada da certdão 

retro nesta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78922 Nr: 1722-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nélia Dias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rafael Vieira de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) 

dias, conforme decisão de fl. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66928 Nr: 415-09.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Vieira de Melo, Cleonice Adelia Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antonio Dela Justina, Rafael Dela 

Justina, Rosani Fátima Dela Justina, Marlice Epping Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Daiani Dela Justina - OAB:20223/MT, Efraim 

Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 1.094, intimem-se a parte autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000242-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON (ADVOGADO(A))

EUCLENIO ZULMIRO DE FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIVAN ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO RESENDE SANTEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para informar se a parte executada pagou o valor da 

dívida, bem como para dar andamento no presente feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-19.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-04.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-86.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-71.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-56.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83435 Nr: 3987-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO LEONARDO 

CANTÚARIO DE ABREU - OAB:21440/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 54/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

autor do fato dos termos do r. despacho de fls. 34, bem como da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/10/2018 às 

15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83435 Nr: 3987-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO LEONARDO 

CANTÚARIO DE ABREU - OAB:21440/O

 Vistos.

Nos termos do artigo 78 da Lei n°9099/95, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 15:30 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se

 Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72860 Nr: 1569-62.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

20.09.2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37816 Nr: 1037-98.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, ANTENOR 

PEREIRA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, VALTAIR 

RODRIGUES, J. R. FIGUEIREDO - ME, LEOCEDIA TERESINHA BEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - 

OAB:6170-B OAM/MT, Soraya Cristine Carvalho Duarte - 

OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar os advogados dos requeridos para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20.09.2018, às 

17h00min.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000769-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

Acolho os embargos, julgo extinto o feito nos termos do art. 485, VIII do 

NCPC. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMIR SANTOS DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais 

e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05, e no campo bairro, selecionar: Centro, para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos, para posterior distribuição do 

mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 471-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto - 

OAB:OAB/MT 18503, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 Certifico que a parte requerida foi intimada por DJE nº9975 de 09/03/18, e 

até a presente data não apresentou resposta ou contestação, assim abro 

vistas para parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95318 Nr: 28-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus - ME, Marcelo de 

Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar de certidão 

do oficial de justiça, juntado em Ref. 100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87663 Nr: 5367-32.2013.811.0013

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Euridice Vieira Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jauru Transmissora de Energia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Abrahão Elias - 

OAB:1223-RO

 Intimação da parte requerida do teor da R. sentença a seguir transcrita: 

Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151514 Nr: 8661-53.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA PEDROSA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte autora foi intimada por DJE 

10313 de 09/08/2018 para manifestar-se nos autos requerendo o que 

direito, tendo deixado o prazo transcorrer “in albis”, sem apresentar 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126568 Nr: 6501-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Defiro o requerido no ref. 41, intime-se a antiga inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61099 Nr: 1438-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Nova Conquista Ltda ME, Joaquim 

Luiz da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876-A, Ariane Mirelle Nunes - OAB:14647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11835 Nr: 1473-68.2001.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Rec. Nat. 

Ren. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O. Com Imp e Exp de Madeiras Ltda., Espólio 

de Pedro Alves Moreira, Aparecido Joaquim Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador do IBAMA - OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro nova tentativa de penhora on line, vez que já restou infrutífera.

Ao exequente para dar andamento ao feito, devendo indicar bens à 

penhroa, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97702 Nr: 1094-39.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL OLIVEIRA DO CARMO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 453-56.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shizue Nakashima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste acerca da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 5548-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rezende de Andrade 

Júnior - OAB:188.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115839 Nr: 2151-58.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM RAMPANELLI SANTA CATARINA, WESLLEM 

RAMPANELLI SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU FAVATO, NATALIA CASTILHO 

SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Carlito Fernandes Neto - OAB:OAB/MT 18503

 Vistos.

Proceda-se a liberação dos valores em favor do perito, bem como intime-o 

para que apresente o laudo técnico em 45 dias.

Intimem-se as partes para que em cinco dias formulem os quesitos e 

indiquem assistentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167644 Nr: 3942-91.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 13.451

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139890 Nr: 3644-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF/CNPJ do executado e os cálculos 

atualizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150617 Nr: 8286-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante 

de R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da 

data da citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Intime-se o autor para que se manifeste sobre o laudo pericial em 5 dias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88806 Nr: 712-80.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnaldo dos Santos Bearis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial.Condeno ainda o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, 

este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145140 Nr: 5741-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Francisca Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante 

de R$168,75, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da 

data da citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 
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OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante 

de R$2.362,50, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da 

data da citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85176 Nr: 2752-69.2013.811.0013

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Rodrigues Mágio, Hailton Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 125. Este valor deverá 

ser pago de forma único, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129362 Nr: 7876-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIANE SAUCEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168441 Nr: 4315-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87574 Nr: 5276-39.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Marques da Silva, Edneia Amaral 

Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54249 Nr: 352-24.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cezar Izaias, Maria das Graças 

Silva, José Carlos Ferreira Teixeira, Nelídio Alves Adriano, Tadna Rios 

Figueredo, Silvana Afonso Spíndullas, Altamiro Ribeiro de Oliveira, Marinês 

Brughago Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, 

Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 Atenda-se ao MP.

Cite-se por edital com prazo de 30 dais os demais réus.

Após, o decurso do prazo, nomeio a Defensoria Pública como Curadora 

Especial.

Apresentada contestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por derradeiro, designo, desde já, audiência de isntrução e julgamento 

para o dia 18/10/2018 às 13hs. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e Defensoria Pública, devendo as testemunhas dos 

requeridos serem apresentadas independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126568 Nr: 6501-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Cite-se o requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:OAB 3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126568 Nr: 6501-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Diante da presença dos requisitos para antecipação de tutela, haja vista 

os fatos narrados na inicial, devendo os bens a inventariar se 

encontrarem nas mãos do inventariante, determino a expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão do veículo

marca/modelo VW/GOL 1.6 Power GIV, ano 2008, modelo 2009, cor prata, 

placas

AQG 5876, Renavan nº 973005955, que encontra-se sob a posse da Sra. 

LEONICE

APARECIDA DA SILVA, residente e domiciliada na Avenida Joaquim 

Gomes de

Souza, nº 1267, bairro Centro, na cidade de Pontes e Lacerda – MT, CEP: 

78250-000,

fixando-lhe a multa prevista no art. 625 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:OAB 3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A

 Ao requerente para dar andamento ao feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS FALCONI MUNDIM DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000630-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 58.590,67; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[MÚTUO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 15022050, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Gestor(a) Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS FALCONI MUNDIM DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000630-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 58.590,67; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[MÚTUO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 15022050, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Gestor(a) Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS FALCONI MUNDIM DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000630-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 58.590,67; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[MÚTUO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 15022050, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Gestor(a) Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001747-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE JESUS DORNELA OAB - 017.715.551-57 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTEMIR FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001747-19.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO RÉU: AUTEMIR FERRARI Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 
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ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 16 de novembro de 2018, às 14h00min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001753-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE HORN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLANI SOUZA HORN (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001753-26.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ODAIR JOSE HORN RÉU: MYLLANI SOUZA HORN Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de novembro de 

2018, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 30 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001147-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. N. (AUTOR(A))

R. D. (ADVOGADO(A))

P. M. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. G. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA GORETE GOMES OAB - 871.137.911-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001147-95.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/

[Revisão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 14291113, e com amparo 

ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001147-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. N. (AUTOR(A))

R. D. (ADVOGADO(A))

P. M. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. G. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA GORETE GOMES OAB - 871.137.911-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001147-95.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/

[Revisão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 14291113, e com amparo 

ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001252-72.2018.8.11.0013. Termo de 

audiência em anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. M. (EXEQUENTE)

H. M. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000953-95.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.064,23; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[Alimentos]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 14696719, e com amparo 

ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 165928 Nr: 3112-28.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLICELIO CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que devido o Sistema Apolo divergir do 

sistema utilizado no Juizado Especial (PJE) não foi possível à redistribuição 

da presente ação, sendo necessário para tanto uma nova distribuição. 

Certifico ainda, que a presente ação foi distribuída para o Juizado da 

Fazenda Pública desta Comarca em: 29/08/2018 onde recebeu o Código: 

1001893-60.2018.811.0013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10263 Nr: 133-02.1995.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Isabel Wohlfahrt, Espólio de Jerônomo Dutra de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - 

OAB:20.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

848,62 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 263. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 714,38 (setecentos e 

quatorze reais e trinta e oito centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28944 Nr: 3851-55.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luciano Vasconcelos Braga, 

Jaqueline Scherer Braga, Mariza Greve Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE LUCIANO VASCONCELOS 

BRAGA, Cpf: 48523090159, Rg: 412.013, Filiação: Valdomiro Braga e 

Adalice Vasconcelo Braga, data de nascimento: 10/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido JAQUELINE SCHERER BRAGA, Cpf: 86571192187, 

Rg: 932243, Filiação: Ana Maria Chellere Scherer e Paulo Roberto Scherer, 

data de nascimento: 09/07/1977, brasileiro(a), natural de São Miguel do 

Iguaçu-PR e atualmente em local incerto e não sabido MARIZA GREVE 

BRAGA, Cpf: 30556201272, Rg: 650.566-0, brasileiro(a), casado(a), do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A exequente é credora do executado da importância de 

R$36.060,00(trinta e seis mil e sessenta reais), representada pela 

duplicata nº44774/0, emitida em 03/11/2004, vencida e não paga em 

28/04/2005, devidamente aceita. Ocorrido o vencimento da referida 

duplicata, a exequente procurou pelo executado para que saldasse a 

obrigação de maneira pacífica e amigável. Contudo, as tentativas 

resultaram infrutíferas, não restando outra alternada à exequente, senão a 

execução forçada, par que possa reaver seu crédito.

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 3851-55.2005.811.0013Cód. 

nº. 28944Vistos.CUMPRA-SE a decisão anteriormente proferida nos autos, 

providenciando-se o necessário.INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 23 de julho 

de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47373 Nr: 4047-20.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Fachiano, Supermercado Santa Laura 

Ltda, Maria Helena Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUVENAL FACHIANO, Cpf: 01690550198, 

brasileiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA HELENA ARAUJO, Cpf: 01683752147, brasileiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

JUVENAL FACHIANO, SUPERMERCADO SANTA LAURA LTDAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxas de 

Licenciamente para funcionamento, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000560/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/09/2008

 - Valor Total: R$ 4.258,86 - Valor Atualizado: R$ 4.258,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 4047-20.2008.811.0013Cód. 

nº. 47373Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 122/122vº, para tanto, 

DETERMINO a citação dos sócios executados por meio de mandado, nos 

termos do art. 8º, III, da Lei 6.830/1980, observando-se os endereços 

jungidos à fl. 64vº.Restando infrutífero o comando acima, DETERMINO 

desde já a citação por edital dos sócios, na forma do artigo 8º, inciso IV, 

da Lei n° 6.830/80.Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, 

tornem os autos conclusos.Caso decorra o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE 

e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista á exequente 

para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 21 

de novembro de 2017.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 443-22.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Jaqueline Scherer Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luciano Vasconcelos Braga, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Vinícius Vasconcelos Braga, Nuccia 

Garcia Regiani Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE LUCIANO VASCONCELOS 

BRAGA, Cpf: 48523090159, Rg: 412.013, Filiação: Valdomiro Braga e 

Adalice Vasconcelo Braga, data de nascimento: 10/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O exequente é credor do executado da quantia liquida 

de R$241.536,96(duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente a Cédula de Crédito Rural 

Hipotecária (BNDES) nº200305054, no valor de R$ 234.531,98 (duzentos e 

trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e oito 

centavos), de emissão do primeiro executado em data de 03/12/2003, com 

a primeira parcela vencida e não paga em 15/12/2005, tendo como Praça 

de pagamento Pontes e Lacerda-MT e avalizadas e garantidas pelos 

outros executados, em favor do autor.

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 443-22.2006.811.0013Cód. nº. 

32977Vistos.DEFIRO os pedidos de fls. 129/131, para tanto, DETERMINO:

(i) A citação do espólio de Luciano Vasconcelos Braga, através de sua 

representante Jaqueline Scherer Braga, por edital, bem como, na mesma 

oportunidade, a intimação do mesmo em relação à penhora realizada nos 

autos (fl. 35);(ii) A intimação da executada Núncia Garcia Regiane Braga, 

por edital, acerca da penhora realizada nos autos (fl. 35) e;(iii) A intimação 

dos executados Marcelo Dusso Vasconcelos Braga e Vinicius 

Vasconcelos Braga, por carta guarnecida com aviso de recebimento, 

observando-se os endereços trazidos à fl. 34, acerca da penhora 

realizada nos autos (fl. 35).Cumpridas as determinações acima, INTIME-SE 

o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 443-22.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Jaqueline Scherer Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luciano Vasconcelos Braga, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Vinícius Vasconcelos Braga, Nuccia 

Garcia Regiani Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE LUCIANO VASCONCELOS 

BRAGA, Cpf: 48523090159, Rg: 412.013, Filiação: Valdomiro Braga e 

Adalice Vasconcelo Braga, data de nascimento: 10/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA, Cpf: 

69617597187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JAQUELINE SCHERER BRAGA, Cpf: 86571192187, Rg: 932.243, Filiação: 

Paulo Roberto Scherer e Ana Maria G. Scherer, data de nascimento: 

09/07/1977, brasileiro(a), natural de São Miguel do Iguaçu-PR, viuvo(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): 01 Àrea de 853,1885 (oitocentos e cinquenta e 

três hectares e dezoito área e oitenta e três centiares) de terras, 

rehistrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT, 

sob matricula nº 18.278.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

 Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93867 Nr: 4865-59.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 99/106, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 4155-44.2011.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Scatolin, Maria Aparecida Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Barnabe da Silva, Espolio de 

Ilda Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 170/171, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 593-61.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Celia 

Regina Travagini, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59496 Nr: 5062-53.2010.811.0013

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferriotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bamerindus Cia de Seguro, Banco HSBC 

Bamerindus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Autos do processo nº 5062-53.2010.811.0013Código nº 

59496Vistos.APARECIDA FERRIOTTO, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS contra HSBC BAMERINDUS CIA DE SEGURO...DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento.DELIMITO a questão de fato:(i) A comprovação 

do dano moral e material sofrido pela autora, fixando como ponto 

controvertido a conduta, o dano e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade. Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da 

celeuma, a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas e depoimento pessoal da autora.DELIMITO, outrossim, como 

questão de direito a comprovação do prejuízo de ordem imaterial.Saliento 

que as partes deverão observar o ônus da prova na forma ordinária, nos 

termos do art. 373, incisos I e II, do NCPC, uma vez que não há 

circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua distribuição de modo 

diverso, conforme autoriza o art. 373, §1°, do NCPC.Para tanto, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 

16h00min.INTIMEM-SE partes, por meio de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem rol de testemunhas 

cujos depoimentos pretendem obter.Destaco que cabe aos advogados 

das partes informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele(s) arrolada(s) 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sem prejuízo de serem observados os §§1º, 2º e 3º do 

art. 455 do NCPC.Por fim, cumpridas as determinações acima, façam os 

autos conclusos por ocasião da audiência de instrução e julgamento 

designada, com antecedência. CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

agosto de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Autos do processo nº 3898-14.2014.811.0013Código nº 

92571Vistos.RONNIELLY AZAMBUJA AMORIM e LARISSA COSTA 

LACERDA, devidamente qualificados, apresentou pedido de cumprimento 

de sentença (fls. 530/534 e 536/539), requerendo que a executada 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO fosse 

intimada para pagar o montante de R$ 29.990,72 (vinte e nove mil, 

novecentos e noventa reais e setenta e dois centavos), relativos ao dano 

moral, dano ricochete, honorários advocatícios e, multa diária.Após ter 

sido intimada, a ré apresentou impugnação às fls. 542/544 e documentos 

de fls. 545/551, dando conta de que a quantia a ser paga aos exequentes 

seria apenas referente às indenizações e honorários advocatícios, 

devendo ser excluído o valor correspondente à R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais) de multa diária.E os autos vieram conclusos...Deste modo, INDEFIRO 

a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado e, por 

consequência, HOMOLOGO o cálculo trazido pela exequente às fls. 

537/539.Além disso, em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o executado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em relação aos honorários de advogado já 

arbitrados à fl. 532, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução (art. 523, § 1º, do NCPC e Súmula nº 517 do c. STJ).INTIMEM-SE 

as partes do conteúdo da presente decisão, por meio de seus advogados, 

via DJE.Com a preclusão das vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito.Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89801 Nr: 1583-13.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madrona Supermercados LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº. 1583-13.2014.811.0013

Cód. nº. 89801

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 258, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 170594 Nr: 5023-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGR, JCCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 138 (ref. 53), DECLARO a revelia 

dos requeridos, sem contudo atribuir os efeitos previstos no art. 344 do 

NCPC, nos moldes do art. 345, II, do mesmo Diploma.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 10 de outubro de 2018, 

às 13h45min, devendo a Secretaria providenciar a intimação das 

testemunhas arroladas às fls. 134/135 (ref. 49), bem como a intimação do 

requerido N. G. R., a fim de que compareça à solenidade para prestar 

depoimento pessoal.

No mais, DEFIRO o pedido formulado pelo “Parquet”, para o fim de 

determinar a expedição de cartas precatórias para ( i ) a Comarca de 

Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de solicitar os 

préstimos do juízo deprecado para proceder à inquirição da tia paterna da 

criança, Maria Eunice Rodrigues, que pretende obter a guarda do infante, 

bem como para ( ii ) a Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, 

visando à colheita de depoimento pessoal da requerida JESSICA CRISTINA 

CHAVES MOREIRA.

Por fim, DETERMINO que a Secretaria promova ao cadastramento da d. 

causídica Dra. BÁRBARA MANETTI SENHORINHO junto ao sistema Apolo.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

529/533vº foi apresentada tempestivamente. Assim, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109364 Nr: 5914-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES COSMORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado na ref. 91, uma vez que o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica demanda a instauração de 

incidente próprio, em observância aos regramentos estabelecidos pelos 

arts. 133 a 137 do NCPC, o que não se verificou no presente caso.

INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos para, no prazo de 

5 (cinco) dias, requerer o que entender cabível, sob pena de suspensão 

da marcha processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103324 Nr: 3466-58.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALOMA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA - OAB:126700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O exequente, por meio da manifestação de ref. 47, requer a 

indisponibilidade de bens do executado, através do CNIB, para, com isso, 

obter informações de acerca de eventual bem imóvel em nome do devedor 

e, por fim, requerer a penhora.Contudo, impende salientar que incumbe ao 

exequente empreender diligências a fim de obter informações acerca da 

existência ou inexistência dos aludidos bens em nome do(s) executado(s), 

notadamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de obter 

eventual certidão de matrícula para fins de penhora, nos termos do art. 

845, §1º, do NCPC.Com efeito, as informações registradas perante os 

Cartórios de Registros de Imóveis são dotadas de publicidade, podendo 

ser obtidas extrajudicialmente, não se justificando o acolhimento quando 

ausente prova de qualquer diligência promovida diretamente pela parte 

interessada.Sendo público o registro imobiliário, pode qualquer interessado 

obter certidão atualizada da propriedade de bens imóveis, mediante 

simples requerimento junto ao Cartório Extrajudicial, de sorte que, ausente 

qualquer início de prova da impossibilidade de a parte providenciar o 

documento necessitado, resta inviável que se transfira ao Poder Judiciário 

a incumbência que cabe ao demandante. (AI 10145980169968001 MG, 

órgão Julgador Câmara Cíveis Isoladas / 6º Câmara Cível, Julgamento: 19 

de fevereiro de 2013, Relator: Sandra Fonseca)"Por tais fundamentos, 

INDEFIRO o acesso ao sistema informatizado CNIB (ref. 47).INTIME-SE o 

exequente, por meio de seu advogado, via DJE.Após, CUMPRA-SE a 

decisão de ref. 37.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84036 Nr: 1495-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarraf & Gasques Administração de Bens Próprios Ltda, 

Francisca Evangelista Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenine Póvoas de Abreu - 

OAB:17120, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor 

Carmo Rocha - OAB:15334, Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4.899-OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:OAB-MS 3592

 Autos do processo nº 1495-09.2013.811.0013Código nº 

84036Vistos.MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA. ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR contra Espólio de JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA, todos 

devidamente qualificados....Diante disse, AFASTO a alegação de inépcia 

da inicial.Não subsistem mais questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passa-se ao saneamento do feito.Considerando não ser hipótese de 

julgamento antecipado da lide, DEFIRO a produção de provas documental, 

caso necessário, e oral, consistente na colheita do depoimento pessoal do 

autor, do requerido (art. 385 do NCPC), bem como das testemunhas 

oportunamente arroladas.DESIGNO o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações dos autores e das 

testemunhas oportunamente arroladas, em observância ao disposto no 

art. 385 do NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.Por fim, 

ADVIRTA-SE ao autor que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Lado outro, em sendo 

apresentado rol testemunhal por parte dos réus, EXPEÇA-SE mandado 

visando à intimação das referidas testemunhas (art. 455, §§ 1º a 5º, do 

NCPC).INTIME-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário para a profícua 

realização do ato aprazado.Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 1262-27.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Vicente Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1262-27.2004.811.0013

Cód. nº. 21918

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 173, uma vez que operou a preclusão lógica.

Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 170.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 9526 Nr: 1-35.1990.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Junqueira Barbour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Kimie Ono Maruyama, Mário 

Tadayoshi Maruyama, Antonio Carrilho de Castro, Maria Aparecida de 

Castro, BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

lopes de Souza - OAB:14.690, Eduardo Pereira Andery - 

OAB:126517/SP, Enéas Oliveira Viana - OAB:SP-8623, Fábio Luis 

Nascimento dos Santos da Mota - OAB:19615/BA, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381, 

Luiz Carlos Cáceres - OAB:26822-B, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656/MT, Rodrigo Luiz da Silva Rosa - OAB:18099, Sérvio Túlio 

de Barcelos - OAB:14.258-A, William José de Araújo - OAB:3928/MT

 Autos do processo nº. 1-35.1990.811.0013

Cód. nº. 9526

Vistos.

Considerando que o trabalho técnico-pericial não se reveste de excessiva 

complexidade, ACOLHO a impugnação à proposta de honorários 

apresentado pelo Banco do Brasil, de modo a fixar a remuneração do 

“expert” em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

INTIME-SE o Banco do Brasil, na pessoa de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove o pagamento dos honorários periciais, 

por meio de guia de depósito vinculado ao presente processo.

Uma vez atendida à determinação supra, INTIMEM-SE os peritos para que 

iniciem os trabalhos, devendo apresentar o resultado final em 30 (trinta) 

dias.

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43156 Nr: 5399-47.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitória Modesto de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5399-47.2007.811.0013

Cód. nº. 43156

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 153, uma vez que operou a preclusão lógica.

Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 150.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35652 Nr: 3067-44.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Domingues Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3067-44.2006.811.0013

Cód. nº. 35652

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 154, uma vez que operou a preclusão lógica.

Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 151.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001722-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE LIMA GONÇALVES (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001722-06.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GISLENE DE ALMEIDA RIBAS. RÉU: JEFERSON DE LIMA GONÇALVES. 

Vistos. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, 

inciso II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Além disso, 

considerando o vínculo de paternidade demonstrado por meio dos 

documentos que acompanham a inicial, ARBITRO os alimentos provisórios 

em 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz 

atualmente o valor de R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito 

centavos), e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras, nos 

termos do art. 4º da Lei nº 5.478/1968, a serem pagos mensalmente, todo 

dia 10 (dez), a partir da citação. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 09 de novembro de 

2018, às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público e, após, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE 

e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado 

(a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, na sequência, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001720-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENAURA CRUZ DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LEITE DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001720-36.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANAURA CRUZ DE LIMA. RÉU: CLAUDINEI LEITE DE CAMPOS. Vistos. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do 

NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Além disso, 

considerando o vínculo de paternidade demonstrado por meio dos 

documentos que acompanham a inicial, ARBITRO os alimentos provisórios 

em 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz 

atualmente o valor de R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito 

centavos), e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras, nos 

termos do art. 4º da Lei nº 5.478/1968, a serem pagos mensalmente, todo 

dia 10 (dez), a partir da citação. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 08 de novembro de 

2018, às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público e, após, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE 

e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado 

(a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, na sequência, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156571 Nr: 11088-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias se 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47998 Nr: 4624-95.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Thadeu Vita 

Ferreira - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos a defesa técnica do réu com a finalidade de emitir 

parecer acerca do cálculo de pena de fls. 822/823.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85490 Nr: 3082-66.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Carvalho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 [...]Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

DEVAIR CARVALHO MACHADO.Desnecessária intimação pessoal do 

acusado quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do 

art. 1.387 da CNGC Judicial.P.R.I. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às anotações necessárias e recolha-se o mandado de prisão 

eventualmente expedido nos autos.Havendo fiança prestada ou dinheiro 

de alienação antecipada de bens, determino a devolução ao acusado, 

devendo indicar conta bancária para alvará no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o perdimento em favor do 

Conselho da Comunidade desta Comarca.Havendo bens móveis lícitos 

apreendidos, determino a intimação do acusado para retirada no prazo de 

05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o 

perdimento e determino a destruição ou doação para entidades 

beneficentes, conforme o estado de conservação, certificando-se nos 

autos.Em caso de outros bens não abrangidos, venham conclusos para 

destinação.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107842 Nr: 5350-25.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/2019, às 

13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110060 Nr: 68-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Gomes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos em correição.

Considerando que o denunciado não foi citado para a audiência de 

suspensão condicional do processo, indefiro por ora, o pedido do 
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Ministério Público acostado à fl. 123 e DETERMINO a intimação da Defesa 

para apresentar o endereço do acusado.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 128-57.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenir Bispo do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Vistos, etc.

Considerando a notificação acostadas às fls. 184/185, na qual consta a 

revogação da procuração concedida ao causídico anteriormente 

constituído, bem como a manifestação do réu no sentido de que não 

possui recursos financeiros para contratar defesa técnica.

Considerando ainda que na data que ocorrerá a sessão plenária do júri, o 

Defensor Público da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, estará em gozo 

regular de férias, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, para atuar em defesa do 

réu.

Intimem-se o Ministério Público e o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNEMAT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175633 Nr: 7106-64.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Por não vislumbrar mudanças no 

cenário fático-probatório, mantenho, na íntegra, o veredicto que decidiu 

pela prisão preventiva Delvan de Assis Lara II. Considerando que não 

foram apurados indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, conforme alegações do custodiado e demais documentos 

carreados aos autos, entendo desnecessária a tomada de qualquer 

providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 

2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, pleitear 

providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a que 

esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162603 Nr: 1614-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo de Almeida, Olicio dos Santos 

Monteiro, Renaldo dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Desse modo, MANIFESTO EXPRESSAMENTE O INTERESSE DO JUÍZO NA 

INCLUSÃO DA DIFUSÃO VERMELHA, BEM COMO MANIFESTO 

EXPRESSAMENTE O COMPROMISSO DE SOLICITAR A EXTRADIÇÃO EM 

CASO DE PRISÃO. Expeça-se ofício, nos autos desmembrados, contendo 

as afirmações expressas acima. À Secretaria para enviar, de forma 

digital, através do e-mail interpol.srmt@dpf.gov.br, o ofício mencionado, 

acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia da denúncia e da 

sentença – no corpo do e-mail deverá ser feito resumo dos fatos (até 

1000 caracteres) contendo local, data (dia, mês e ano) e sumário do 

evento delituoso, seus motivos, circunstâncias, modus operandi e 

consequências, a fim de que as autoridades judiciais de outros países 

possam identificar a conduta criminosa dentro de seus próprios 

ordenamentos jurídicos, para que possam se manifestar sobre a 

legalidade do pedido de prisão preventiva para extradição; b) cópia do 

mandado de prisão preventiva, contendo dados do Juiz e do processo; c) 

tipificação legal do delito, incluindo embasamento legal; d) pena máxima 

aplicável em caso de condenação para cumprir execução penal ou pena 

imposta e tempo que resta de pena a cumprir em caso de condenação 

para cumprir sentença; e) prazo prescricional da pena. VI. Homologo a 

dispensa da testemunha Gildo Marques de Arruda e das testemunhas 

José Camilo Costa Sobrinho, Odair José Moreira Ferreira e Cristiano Félix. 

VII. Defiro o pedido de vista para a defesa do acusado RENALDO DOS 

SANTOS MONTEIRO, pelo prazo de cinco dias. VIII. Declaro encerrada a 

instrução. Após a vista para a defesa, sem necessidade de nova 

conclusão, dê-se vista às partes para alegações finais. IX. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. X. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164461 Nr: 2360-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

268.721, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Oficie-se a comarca de Jauru e de 

Comodoro, solicitando devolução da Carta Precatória nº48893 e nº123295, 

independentemente de seu cumprimento. II Homologo a desistência das 

testemunhas e declaro encerrada a instrução processual, abrindo vista ás 

partes para apresentação de memorias no prazo legal. III. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162603 Nr: 1614-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo de Almeida, Olicio dos Santos 

Monteiro, Renaldo dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Vistos em correição.

 Considerando o pedido de Revogação de Prisão acostado à ref. 86, 

ABRA-SE vista dos autos para que se manifeste quanto ao pedido e, 

apresente suas derradeiras alegações no prazo legal.

Cumpra-se com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86645 Nr: 4302-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ladielson Domingos Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlan Pedro Freire de 

Oliveira - OAB:OAB/BA 38457

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

I. Aguarde-se a devolução da missiva integralmente cumprida e, caso o 

prazo já tenha expirado, oficie-se ao juízo deprecado solicitando 

informações acerca de seu cumprimento ou a devolução integralmente 

cumprida.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89219 Nr: 5784-82.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rodrigues Paraba, José Alexandre 

Araújo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Marcelo Liendro da S. Amaral - OAB:/PA/ 20.474

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Deem-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido 

da i. Defesa às fls. 2.972/2.973, bem como sobre o laudo pericial efetuado 

pela Politec (fls. 2.974/3.061).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 33244 Nr: 718-68.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados, incompatível 

com as atividades correicionais. Portanto, volvam-me conclusos para 

designação de audiência ou demais deliberações, após a correição, 

conforme art. 21, inciso V da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 42438 Nr: 4792-34.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES, Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

Saulo Augusto Cadeiras da Rocha Bandeiras Bastos - 

OAB:50525/MT, Silvio Queiroz Teles - OAB:10440

 Vistos em correição.

I. Estando com o prazo vencido, requisite-se o mandado distribuído, junto 

ao Sr. Oficial de Justiça, devidamente cumprido, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme determina o art. 655, inciso III, “b” da CNGC.

II. Em caso de inércia ou ausência de justificativa do meirinho, deverá o 

Gestor Judicial oficiar ao Cartório distribuidor, bem como à Diretoria do 

Foro para aplicação da penalidade disposta no art. 658 da CNGC e 

apuração da responsabilidade funcional.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84001 Nr: 1460-49.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Leme Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

I. Expeça-se o necessário ao regular cumprimento da decisão exarada às 

fls. 148.

II. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62413 Nr: 2754-10.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

I. Expeça-se o necessário ao regular cumprimento da decisão exarada às 

fls. 80.

II. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124210 Nr: 5492-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20681, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613, Liomar Santos de 

Almeida - OAB:21001

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo o pedido de dispensa 

da testemunha Jairton Barreto da Graça. II. Com o retorno da Carta 

Precatória, não havendo pedido de diligencias, declaro encerrada a 

instrução processual, abrindo vista ás partes para apresentação de 

memorias no prazo legal. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 682-50.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Declaro encerrada a instrução 

processual. II. Abra-se vista ás partes para apresentarem Alegações 

Finais no prazo legal. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147784 Nr: 6936-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Mercly Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2019, às 

13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 533 de 713



Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85138 Nr: 2710-20.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PESSOA NOGUEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:MT/3735

 [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso V, do Código 

Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, reconheço a ocorrência 

da prescrição e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu João Pessoa 

Nogueira de Carvalho.Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

comunique-se ao Cartório Distribuidor e aos Institutos de Identificação 

Estadual e Federal, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publicada a sentença no Salão Nobre do Tribunal Popular do 

Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aos 29 de agosto de 2018, às 

13h30min.Elmo Lamoia de MoraesJuíza Presidente do Tribunal do Júri [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127381 Nr: 6926-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo Pena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

DESIGNO a audiência de instrução, em continuação, para a oitiva das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, cujos endereços constam 

às fls. 174, para o dia 26 de fevereiro de 2019 às 15h00min.

Intimem-se o réu, testemunhas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

DEPREQUE-SE o interrogatório do denunciado ao local de sua residência 

(fls. 221).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152358 Nr: 9068-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlei Rodrigues Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DOS BENS APREENDIDOS

-ARMAS DE FOGO: Determino a remessa do armamento ao Comando do 

Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, 

regulamentado pelo art. 65 do Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo 

Decreto 8.938/2016. Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/2019, às 

17h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61790 Nr: 2130-58.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 02/03/2019, às 

13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126842 Nr: 6664-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/2019, às 

16h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JONAS GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000279-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

GIOVANE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA (REQUERIDO)

PAULA EVELYN MOREIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 3.10.18, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiÊncia designada 

para o dia 3/10/2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI PINHEIRO DOS SANTOS PROENCA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA PEREIRA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de outubro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EMANUELE DA CONCEICAO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de outubro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARRETOS SANTOS (EXEQUENTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de outubro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 
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transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

No caso em comento, verifica-se que a decisão que constituiu/declarou o 

crédito transitou em julgado após 20/06/2016, e assim trata-se de crédito 

extraconcursal, devendo o processo seguir curso até o momento dos atos 

expropriatórios, ocasião em que a competência passar a ser do juízo 

recuperacional e para lá será declinada a ação. A parte exequente 

formulou pedido de cumprimento de sentença acompanhado de planilha de 

cálculo de liquidação, na forma do art. 509, §2º, do Código de Processo 

Civil, e intimada a parte executada para cumprir a obrigação (art. 523 do 

CPC) e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do 

CPC), decorreu o prazo legal sem a prática de quaisquer dos dois atos, o 

que implica preclusão. Logo, devem ser homologados os cálculos 

apresentados pela parte exequente, declarando líquida a execução, pondo 

fim à fase de liquidação e iniciando-se a fase expropriatória, 

declinando-se a competência para o juízo universal da recuperação 

judicial, a quem compete a prática dos atos de expropriação, consoante 

fundamentação supra. Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado 

Especial, uma vez reconhecida a incompetência territorial extingue-se o 

processo (art. 51, III, da Lei 9.099/95), não havendo que se falar em 

remessa dos autos ao juízo competente. A parte poderá 

ingressar/continuar seu pedido de cumprimento de sentença no juízo 

competente, juntando cópia integral destes autos, e assim ficará 

ressalvada eventual interrupção de prescrição, inexistindo prejuízo 

processual ou material. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente, declarando líquida a execução; 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro/RJ e, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTELSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO CELSO BIGNARDI (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

ressarcitória, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NATALIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença a seguir 

transcrita."Vistos. A parte interessada foi intimada para dar 

prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer in albis o prazo 

estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. P. R. I."

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000683-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR PEREIRA (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000683-08.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JUNIOR CESAR PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

este juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 11840302) 

arguida pela requerida Banco BMG em contestação, por aduzir que o 

contrato objeto da lide é de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, empresa 

com personalidade diversa da que fora inserida no polo passivo da 

demanda. No entanto, o autor manifestou nos autos requerendo fosse 

reapreciado a preliminar, sustentando que a empresa constante na 

demanda está correto, e asseverou que fora o Banco BMG que realizou 

os descontos em folha de pagamento do autor, e também fora a 

responsável pela negativação, vez que no estrato anexo consta como 

responsável pela inclusão “BMG”. No entanto, não existe nos autos o 

referido contrato para que se possa aferir de fato, a qual personalidade 

jurídica pertence. Em 09/05/2018, fora proferido despacho do juízo 

visando assegurar o contraditório, para que o requerido se manifestasse. 

Porem, verifico que não houve a publicação da referida intimação, o que 

se busca sanar nesta oportunidade. Assim, prossiga-se o feito abrindo 

prazo de 05 (cinco) dias para que o requerido se manifeste acerca da 

manifestação do requerido, precisamente no ID 12923518. Após, 

conclusos para sentença. PONTES E LACERDA, 28 de agosto de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000089-57.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SILVANA ALEXANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Intimação das partes para que 

compareçam em audiência de instrução para 16/10/2018 às 14:30 horas, 

na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, até o máximo de três para cada parte, comparecerão 

à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 

9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá 

formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. 

PONTES E LACERDA, 28 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

RONALDO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. 'Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 
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julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-09.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VALDILU MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDNEI RODRIGUES ARANTES (REQUERENTE)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARISTELA RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000931-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000945-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA MARINALDA DE OLIVEIRA FREITAS ROZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000922-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSCELI BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001289-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 537 de 713



Processo Número: 1000913-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PIGOSSO SAMPAIO (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELSON AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREA DA COSTA GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000946-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

15h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001409-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

ALAURIDES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

THAIANY COSMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000942-03.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ANDREIA DIMAS DE SOUZA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes 

em parte. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” (negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 

e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: "a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente.” (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). A 

Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, 

trata-se de ação de REPETIÇÃO DO INDEBITO c/c indenização por danos 

morais. Narra a parte autora, em apertada síntese, que contratou os 

serviços da reclamada pelo valor de R$ 377,40 (trezentos e setenta e sete 

reais e quarenta centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas de R$ 62,90 

(sessenta e dois reais e noventa centavos). No entanto, eis que as 

parcelas mensais passaram a serem descontadas do cartão de credito em 

duplicidade. Assim, requereu-se a repetição do indébito já calculado em 

dobro no total de R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais). Pugna ainda 

pela aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, condenação em danos 

morais. Em contestação a requerida menciona que “a requerida não 

entende o motivo da instituição financeira estar realizando aas cobranças 

em duplicidade, até porque a empresa requerida só esta recebendo um 

pagamento mensal”. pugna pela inexistência do dano moral, não inversão 
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em dobro diante da ausência de má-fé, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova. Pois bem. Analisando as provas produzidas no processo, 

verifico ser incontroverso os descontos em duplicidade das seis parcelas 

acordadas, no total de R$ 377,40 (trezentos e setenta e sete reais e 

quarenta centavos). No entanto, não ficou configurado a má-fé da 

requerida em tal ato. Por quanto, é entendimento pacificado o dever da 

repetição em dobro para o caso sub judice: JUIZADO ESPECIAL. 

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO 

INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em espécie, incidem as regras insertas 

no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de 

relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos 

artigos 2º e 3º do CDC. 2. Nos termos do art. 373, II, CPC, é ônus do réu a 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ... 7. 

Constatada a cobrança em dobro de parcelas de empréstimo, 

caracterizada a cobrança indevida, e, por conseguinte, a devolução em 

dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 8. Recurso 

conhecido e improvido. 9. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, para a parte recorrida/requerente, 

na forma do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 11. . A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (TJ-DF 

07011417320168070004 0701141-73.2016.8.07.0004, Relator: EDUARDO 

HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 09/02/2017, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 15/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, diante da 

não configuração de má-fé ao proceder o desconto em duplicidade por 

parte da requerida, e ainda, considerando a atual jurisprudência, tenho 

que o fato vivenciado pela autora não ultrapassou os limites para que 

pudessem ensejar indenização por danos morais. Não há configuração do 

abalo moral. Por tanto, não assiste razão a parte reclamante. Não 

vislumbro situação fática que pudesse ensejar abalo moral passível de 

indenização. Neste sentido: Prestação de serviços de telefonia. Cobrança 

indevida de multa. Repetição do indébito. Dano moral. 1 - O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de erro 

justificável (art. 42, § único, do CDC). Para a incidência da norma, 

necessário que seja provada a má-fé na cobrança. 2 - Mero dissabor, 

irritação ou aborrecimento, causado por cobrança, não causa dano moral 

passível de reparação. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20150910204637 

0020260-80.2015.8.07.0009, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 

19/10/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

25/10/2016 . Pág.: 1667/1712) – grifei/negritei ADMINISTRATIVO. DANO 

MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. DISSABORES. A reparação do 

dano moral pressupõe que a conduta lesiva seja de tal monta a provocar 

no lesado dor e sofrimento aptos a ocasionar modificação em seu estado 

emocional, suficiente para afetar sua vida pessoal e até mesmo social. O 

dano moral é aquele que, embora não atinja o patrimônio material da vítima, 

afeta-lhe o patrimônio ideal, causando-lhe dor, mágoa, tristeza. Na 

hipótese, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis enviou 

correspondência com cobrança de multa à pessoa errada (autora), eis 

que com nome semelhante. Contudo, não existem nos autos quaisquer 

evidências de uma intensidade de dor psíquica que possa caracterizar 

abalo moral. – grifei/negritei (TRF-4 - AC: 50170825920144047003 PR 

5017082-59.2014.404.7003, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL 

JUNIOR, Data de Julgamento: 06/07/2016, QUARTA TURMA) APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATO DE ASSINATURA DE TV A CABO. FATURAS. 

COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR DO 

COTIDIANO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Pretensão de reparação pelos 

danos morais decorrentes do fato da ré ter efetuado a cobrança em 

duplicidade do plano contratado pelo autor, e não atendido às diversas 

solicitações do consumidor para resolver o problema. 2. No que pertine à 

reparação dos danos morais, os fatos trazidos aos autos não implicaram 

violação a atributo da personalidade do autor, e sim configuram mero 

aborrecimento, contratem po e dissabor a que estão sujeitas as pessoas 

nas suas relações e ati vidades do cotidiano. 3. Honorários recursais 

devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo 

Civil/2015. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073973810, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia 

Maria Hardt, Julgado em 27/07/2017). (TJ-RS - AC: 70073973810 RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. DUPLICIDADE NAS COBRANÇAS DAS FATURAS. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Embora a duplicidade na cobrança do serviço de telefonia caracterize 

falha na prestação deste, não resta configurado o dano moral, ficando a 

situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 

Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076768225, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/06/2018). 

(TJ-RS - AC: 70076768225 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 

Julgamento: 14/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018) Destarte, em razão da 

inversão do ônus da prova, vislumbro que a parte promovida não se 

desincumbiu de seu ônus. Não conseguiu provar que a cobrança da multa 

fora legitima, não anexou qualquer prova contundente de que estaria 

agindo em exercício regular de direito. Por quanto, entendo que medida 

que se impõe é de declarar a inexistência do debito referente a cobrança 

da multa no valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), 

sem que isto tenha em consequência a indenização por danos morais, já 

plenamente descartada pelos motivos acima descritos. Visto o autor não 

ter mencionado e nem provado que quitou tal cobrança, a devolução do 

valor não se aplica. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido 

inaugural, apenas para CONDENAR a reclamada a restituir em dobro os 

valores descontados em duplicidade, no total de R$ 629,00 (seiscentos e 

vinte e nove reais), conforme petitório inicial, pelos danos materiais – 

descontos em duplicidade, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir da data do efetivo pagamento do serviço (Súmula 43 STJ). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). À secretaria para que retifique o polo passivo, 

conforme preliminar de contestação – ID 12492190, passando a constar 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, conforme assim concordou a 

parte autora em impugnação a contestação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto 

de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAMILO BATISTA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010069-74.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ROBSON CAMILO BATISTA 

REQUERIDO: BRADESCARD Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de Embargos do devedor (execução) opostos pelo executado 

BANCO BRADESCO S/A face a ROBSON CAMILO BATISTA, alegando 

inexistência de titulo judicial. Após a petição (ID 5598761) informando o 

não cumprimento de sentença pela Embargante, vez que o nome do autor 

continuava com a restrição julgada indevida, houve a seguinte 

manifestação do juízo: “Defiro o requerido. Intime-se para cumprimento da 

sentença, em 15 dias, sob pena de aplicação de multa que ora fixo em 

R$10.000,00 em favor do FUNAJURIS, nos termos do art.77, IV c/c §3º do 

CPC e fixo honorários em 10% sobre o referido valor”. (ID 6060086) 

Denota-se o valor atribuído e executado pela Embargada em R$ 1.000,00 

(mil reais) não se refere a multa imposta pelo juízo, mas sim a honorários 

advocatícios, os quais não são cabíveis nesta fase processual nos 
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Juizados Especiais, por força do art. 54 e 55 da Lei 9.99/95, bem como 

Enunciado 97 FONAJE. Por tanto, assiste razão a Embargante em suas 

pretensões opostas, bem como no requerimento do levantamento do valor 

depositado apenas para garantir o juízo. Assim, revogo o trecho final da 

decisão que equivocadamente arbitrou honorários, no ID 6060086. 

Conforme Enunciado 97 do FONAJE, há a inaplicabilidade parcial do art. 

523, §1º, CPC, ou seja, no que tange aos honorários advocatícios. 

Destarte, verifico a informação trazida aos autos pelo Embargado que seu 

nome continua no rol dos órgãos de proteção ao credito. Neste sentido, 

determino a imediata baixa, sob pena de multa diária que desde já fixo em 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 

favor do embargado (autor desta demanda). Insta salientar que o 

processo executório adota as regras dos artigos 52 e 53 da Lei nº 

9.099/95 e, no que couber, a regra do Código de Processo Civil. A rigor, 

na execução da sentença, o devedor pode alegar em Embargos à 

Execução, apenas o disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, a 

saber: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa, ou 

extintiva da obrigação, superveniente à sentença. A redação do 

dispositivo em comento, não permite alargar a enumeração das matérias 

nele previstas para o cabimento de embargos à execução de sentença, 

seja pela literalidade do dispositivo, seja porque a própria natureza do 

processo de execução veda a ressurreição dos temas já debatidos e 

decididos no processo de conhecimento, que findou as incertezas até 

então existentes. Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os embargos a execução de sentença opostos por 

BANCO BRADESCO S/A contra ROBSON CAMILO BATISTA, de forma que 

declaro a inexistência de titulo judicial ante a inaplicabilidade do art. 523, 

§1º do CPC em sede dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 97 do 

FONAJE. Em consequência, reconheço o equivoco, sendo necessário a 

revogação do trecho final da decisão que erroneamente arbitrou 

honorários sucumbenciais, ID 6060086, permanecendo apenas a multa 

arbitrada em favor do FUNAJURIS. Determino a imediata baixa na 

negativação informada pelo Embargado, sob pena de multa diária em favor 

do autor deste processo ROBSON CAMILO BATISTA, fixada em 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de 

levantamento do valor depositado a titulo de garantia do juízo, pela 

empresa Embargante, e, assim, determino que seja expedido o competente 

alvará de levantamento da referida quantia, bem como que tal valor seja 

transferido para a conta corrente já informada nos presentes autos pelo 

Embargante BANCO BRADESCO S/A. Deixo de condenar a Embargada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000205-63.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA 

MARTINS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 

a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização provando a contratação da autora, deixando 

de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a 

parte autora impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e 

novamente suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo 

que a negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar 

a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, 

que traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender 

e s t u d o  e  v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 
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incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000091-27.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Não 

assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo 

com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação, do qual denota-se que a negativação discutida 

não é a única existente em nome do autor. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve pagamento de 

diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou telas e relatório 

de utilização provando a contratação da autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a parte autora 

impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e novamente 

suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo que a 

negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar a mal 

interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, que 

traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender estudo e 

v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 
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negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000101-71.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 
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a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização provando a contratação da autora, deixando 

de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a 

parte autora impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e 

novamente suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo 

que a negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar 

a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, 

que traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender 

e s t u d o  e  v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000206-48.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA 

MARTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 

a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização provando a contratação da autora, deixando 

de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a 

parte autora impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e 

novamente suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo 

que a negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar 

a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, 

que traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender 

e s t u d o  e  v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 
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a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIANA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000079-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MAXIANA BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Não 

assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo 

com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação, do qual denota-se que a negativação discutida 

não é a única existente em nome do autor. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve pagamento de 

diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou telas e relatório 

de utilização provando a contratação da autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a parte autora 

impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e novamente 

suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo que a 

negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar a mal 

interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, que 

traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender estudo e 

v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 
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sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIGELE DE JESUS MOTA SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000176-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUZIGELE DE JESUS MOTA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 

a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização provando a contratação da autora, deixando 

de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a 

parte autora impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e 

novamente suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo 

que a negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar 

a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, 

que traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender 

e s t u d o  e  v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 
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promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUDINEIDE SANDOL DE ASSIS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000097-34.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FRAUDINEIDE SANDOL DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 

a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

contratação e diversas movimentações financeiras, conforme extratos 

anexos, e utilização do cartão de credito pois juntou telas e relatório de 

utilização provando a contratação da autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a parte autora 

impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e novamente 

suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo que a 

negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar a mal 

interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, que 

traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender estudo e 

v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Concluo, 

desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a analise em 

conjunto das provas levantadas pelo promovido apontam para uma legitima 

contratação. Assim, não tendo a parte promovente comprovado que 

procedeu a quitação do debito, tenho que a negativação é medida legal. 

Até porque, em peça vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A 
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EMPRESA, porem tal alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE 

DOS FATOS. Todas as informações correspondem aos documentos 

juntados na exordial e na defesa, sendo incontroverso a contratação dos 

serviços, a utilização e o não pagamento. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. No que tange ao pedido em 

condenação por litigância de má-fé, este merece ser acolhido, vez que a 

parte autora altera a verdade dos fatos, tentando induzir este juízo a erro 

ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa promovida. Destaco 

ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a antecipação de 

tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo despacho houve 

advertência para situações de fraudes, com arbitramento de multa e 

determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a conduta da 

causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a atenção deste 

j u í z o ,  v e z  q u e  e l e n c o  o s  s e g u i n t e s  p r o c e s s o s : 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FONSECA DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000082-65.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDO FONSECA DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Não 

assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo 

com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação, do qual denota-se que a negativação discutida 

não é a única existente em nome do autor. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, “o 

negócio jurídico celebrado trata-se de CONTRATO DE NÚMERO 76293169, 

firmado junto ao Banco do Brasil, referente ao produto CDC EMPRESTIMO, 

contratado em 05/07/2014 e cedido à Ativos em 06/11/2015, consoante a 

Declaração de Cessão de Crédito em anexo. Insta elucidar que a cobrança 

do débito pela Ativos S.A decorre da obtenção onerosa de créditos junto 

ao Banco do Brasil, mediante contrato de cessão de direitos e de créditos 

de diversos devedores, com respaldo na Resolução CMN/Banco Central 

do Brasil n.º 2686 de 26/01/2010 e art. 286 do Código Civil, operações 

essas que, por consequência, passaram a pertencer à Requerida”. 

Ademais verifico que a requerida anexou os documentos pertinentes para 

afirmar sua tese defensiva, bem como para provar a legalidade da 

cobrança e consequente inscrição junto aos órgãos de proteção credito. 

Em resposta a contestação a parte autora impugnou genericamente as 

provas trazidas pela defesa, e novamente suscitou a inaplicabilidade da 

Sumula 385 do STJ, aduzindo que a negativação discutida ‘foi a primeira’. 

Neste aspecto oportuno frisar a mal interpretação que vem ocorrendo a 

respeita da Sumula 385 do STJ, que traz in verbis: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Ao empreender estudo e verificar a integra da referida 
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s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

demonstrando o vinculo entre as partes na relação consumerista entre 

autor e Banco do Brasil que foi o cessionário de créditos a requerida. 

Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou que existe a 

relação entre as partes. Concluo, desnecessária a produção de prova 

pericial, porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo 

promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a 

parte promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho 

que a negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a 

requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. No que tange ao pedido em 

condenação por litigância de má-fé, este merece ser acolhido, vez que a 

parte autora altera a verdade dos fatos, tentando induzir este juízo a erro 

ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa promovida. Destaco 

ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a antecipação de 

tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo despacho houve 

advertência para situações de fraudes, com arbitramento de multa e 

determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a conduta da 

causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a atenção deste 

j u í z o ,  v e z  q u e  e l e n c o  o s  s e g u i n t e s  p r o c e s s o s : 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000095-64.2018.8.11.0013. REQUERENTE: REGINALDO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu 
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direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS ALVES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000096-49.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LEANDRO SANTOS ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, houve utilização, e que a inadimplência da 
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parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito contestada pelo autor. Que o autor altera a verdade dos fatos, 

demonstrando vinculo jurídica referente ao contrato firmado entre as 

partes. Requereu a improcedente dos pedidos, e ainda a condenação por 

litigância de má-fé. Formulou ainda pedido contraposto, requerendo a 

condenação do autor para que pague o valor descrito no debito. Embora 

nos termos do art. 38 da Lei seja dispensado o relatório, um quesito ainda 

merece ser registrado. Denota-se que trata-se de ação de indenização 

por danos morais, onde o autor inicialmente nega qualquer vinculo com a 

empresa promovida, que desconhece a restrição em seu nome. No 

entanto, quando a parte reclamada anexa aos autos provas suficientes 

que vão de encontro às alegações preambulares, o autor apresenta um 

pedido de desistência por entender ser necessária prova pericial. No que 

assiste a inteligência dos enunciados do FONAJE, a desistência da ação 

nos juizados especiais pode ocorrer em diversos momentos processuais, 

até mesmo na audiência de instrução e julgamento, fugindo do que 

determina o atual código processual civil que havendo a juntada de 

contestação nos autos, o pedido de desistência fica condicionado ao 

aceite da parte ré. Pois bem, há ressalva nos Enunciados do FONAJE que 

se tratando de lides temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá 

não ser acolhido (nº 90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso 

sub judice, verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa 

demonstrou que a empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo 

nos tempos atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as 

contratações, ainda assim apresentou um contrato escrito com a 

assinatura, e que contém diversas informações que conferem com os 

dados do autor. Há ainda que se considerar que além do contrato, a 

reclamada informou o numero da linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, 

o tempo que ficou habilitado e este é um período considerável. E o ponto 

categórico, provou diversos pagamentos. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se 

tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho 

de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações 

de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ELIENE ROSA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000100-86.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELIENE ROSA MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, houve utilização, e que a inadimplência da 

parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito contestada pelo autor. Que o autor altera a verdade dos fatos, 

demonstrando vinculo jurídica referente ao contrato firmado entre as 

partes. Requereu a improcedente dos pedidos, e ainda a condenação por 

litigância de má-fé. Formulou ainda pedido contraposto, requerendo a 

condenação do autor para que pague o valor descrito no debito. Embora 
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nos termos do art. 38 da Lei seja dispensado o relatório, um quesito ainda 

merece ser registrado. Denota-se que trata-se de ação de indenização 

por danos morais, onde o autor inicialmente nega qualquer vinculo com a 

empresa promovida, que desconhece a restrição em seu nome. No 

entanto, quando a parte reclamada anexa aos autos provas suficientes 

que vão de encontro às alegações preambulares, o autor apresenta um 

pedido de desistência por entender ser necessária prova pericial. No que 

assiste a inteligência dos enunciados do FONAJE, a desistência da ação 

nos juizados especiais pode ocorrer em diversos momentos processuais, 

até mesmo na audiência de instrução e julgamento, fugindo do que 

determina o atual código processual civil que havendo a juntada de 

contestação nos autos, o pedido de desistência fica condicionado ao 

aceite da parte ré. Pois bem, há ressalva nos Enunciados do FONAJE que 

se tratando de lides temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá 

não ser acolhido (nº 90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso 

sub judice, verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa 

demonstrou que a empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo 

nos tempos atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as 

contratações, ainda assim apresentou um contrato escrito com a 

assinatura, e que contém diversas informações que conferem com os 

dados do autor. Há ainda que se considerar que além do contrato, a 

reclamada informou o numero da linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, 

o tempo que ficou habilitado e este é um período considerável. E o ponto 

categórico, provou diversos pagamentos. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se 

tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho 

de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações 

de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE TOMICHA CESARIO (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000201-26.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NEIDE TOMICHA CESARIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 
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alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000087-87.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VANDERLEI NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 
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código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

SIMONE DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000189-12.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SIMONE DE JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido 

é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 

ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as 

provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a e indenização por danos morais por suposta cobrança 

indevida, negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer 

ainda, a inexigibilidade do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão 

do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao 

credito e condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para 

retirada do nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para 

infirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a negativação 

contestada que não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, 

em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 
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verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000184-87.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DIMAS DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, juntou contrato assinado, diversos extratos 

contendo movimentação financeira, e documento probatória provando ser 

o legitimo creder, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. 

Que o autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica 

referente ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 
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assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Verifica-se 

por tanto, se tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARCIA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000076-58.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido 

é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 

ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as 

provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a e indenização por danos morais por suposta cobrança 

indevida, negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer 

ainda, a inexigibilidade do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão 

do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao 

credito e condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para 

retirada do nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para 

afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a negativação 

contestada que não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, 

em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, juntou 

contrato assinado, diversos extratos contendo movimentação financeira, e 

documento probatória provando ser o legitimo creder, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o autor altera a 

verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente ao contrato 

firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos pedidos, e ainda a 

condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda pedido contraposto, 

requerendo a condenação do autor para que pague o valor descrito no 

debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja dispensado o relatório, 

um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se que trata-se de ação 

de indenização por danos morais, onde o autor inicialmente nega qualquer 

vinculo com a empresa promovida, que desconhece a restrição em seu 

nome. No entanto, quando a parte reclamada anexa aos autos provas 

suficientes que vão de encontro às alegações preambulares, o autor 

apresenta um pedido de desistência por entender ser necessária prova 

pericial. No que assiste a inteligência dos enunciados do FONAJE, a 

desistência da ação nos juizados especiais pode ocorrer em diversos 

momentos processuais, até mesmo na audiência de instrução e 

julgamento, fugindo do que determina o atual código processual civil que 

havendo a juntada de contestação nos autos, o pedido de desistência fica 

condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, há ressalva nos Enunciados 

do FONAJE que se tratando de lides temerárias e má fé, o pedido de 

desistência poderá não ser acolhido (nº 90), e ainda terá as cominações 

pertinentes. No caso sub judice, verifica-se que a reclamada ao 

apresentar sua defesa demonstrou que a empresa cercou-se da devida 

cautela, tanto que mesmo nos tempos atuais em que o meio virtual abrange 

até mesmo as contratações, ainda assim apresentou um contrato escrito 

com a assinatura, e que contém diversas informações que conferem com 

os dados do autor. Verifica-se por tanto, se tratar de lide temerária. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de fraudes, e 

principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados Especiais e 

garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente precisam dela, 

depreendo maior atenção e cautela para ações estritamente de cunho 

indenizatório. Verifica-se que a advogada da parte autora há diversos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 556 de 713



processos com este mesmo perfil neste Juizado Especial, cito 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001168-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO XAVIER MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001168-71.2018.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDO XAVIER 

MOREIRA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, I, CPC, em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, 

atenho-me à preliminar levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a 

preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com 

o mérito e como tal será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. 

Os pedidos da parte autora são procedentes. Versam os autos sobre 

AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por APARECIDO XAVIER MOREIRA, 

devidamente qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões 

iniciais “o paciente precisa se submeter a um procedimento de Biópsia 

nasal, urgentemente, devido a Leishmaniose visceral (CID10 B55). Ainda, 

conforme documento emitido pelo SISREG (Sistema de Centrais de 

Regulação – Ministério da Saúde), o assistido precisa de procedimento de 

Cintilografia de Perfusão Miocárdica/Perfusão – estresse e repouso, 

devido a Angina instável (CID10-I20). Além disso, o assistido afirma que 

possui um pedido de consulta com cardiologista, no Posto de Saúde São 

José, há mais de um mês, mas que até o presente momento não obteve 

resposta”. Assim, por conta do alto custo do tratamento, alegou não 

possui condições financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a 

presente demanda para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Pontes e Lacerda custeiem o tratamento cirúrgico em 

questão. À análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no 

exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, 

III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da 

Constituição da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. 

Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 
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desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Município de Pontes e Lacerda, aduziu, 

que houve a perda do objeto da demanda, vez que o autor já realizou o 

exame cardiológico: “que o Autor realizou a consulta médica com 

cardiologista na data de 16 de julho de 2018, na Clínica Cardio Vita, em 

Pontes e Lacerda, conforme ele mesmo informa na Declaração em anexo”. 

No entanto, atenho-me que o exame cardiológico é apenas um dos 

pedidos do autor, por quanto, não houve a total perda do objeto da 

demanda, motivo pelo qual não acolho o pedido de extinção do feito. A 

saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico 

direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 
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Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar que o 

ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento médico/cirúrgico 

(procedimento de Biópsia nasal, urgentemente, devido a Leishmaniose 

visceral (CID10 B55)), bem como o fornecimento de medicamentos 

necessários ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora 

APARECIDO XAVIER MOREIRA, devendo entrar em contato com o 

profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações 

técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça 

os meios necessários de deslocamento, alimentação e estadia do autor e 

de um acompanhante indicado por ele quando da realização do tratamento 

médico ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-18.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

ALXANDRE FLAVIO PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010603-18.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ALXANDRE FLAVIO PEREIRA 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a 

parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais por 

suposta cobrança indevida no valor de R$ 239,79 (duzentos e trinta e 

nove reais e setenta e nove centavos), negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação, que não fora 

emitido pelos órgãos responsáveis (SPC/SERASA/SCPC) – ID 3202593. 

Ademais, depreende-se do referido documento que há um total de “05 

ocorrências), porem no documento apresenta apenas a restrição objeto 

da lide, ou seja, inserida pela Telefonica S/A. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve pagamento de 

diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou telas e relatório 

de utilização desde a ativação da linha provando a contratação da parte 

autora, deixando de pagar as que ensejaram a restrição. A parte ré juntou 

ao processo documentação probatória da contratação de seus serviços 

linha 6596122817, demonstrando o vinculo entre as partes na relação 

consumerista: faturas em nome da parte autora, relatório de utilização 

compatível com o perfil da autora e diversos pagamentos. Assim não se 

sustenta a tese de desconhecimento. Provou que existe a relação entre 

as partes. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova 

pericial, porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo 

promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a 

parte promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho 

que a negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a 

requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALXANDRE FLAVIO PEREIRA CARDOSO 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente deferida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 859-35.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 559 de 713



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 1910-81.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Moreira Benício da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76370 Nr: 1675-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79200 Nr: 703-76.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME, Waldeclifio Elias 

Meira, LUCIANA RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 703-76.2018.811.0014 (Código 79200)

VISTO,

 DEFIRO o pedido retro.

Deste modo, CITEM-SE os executados MEIRA E MEIRA LTDA ME e 

WALDECLIFIO ELIAS MEIRA no endereço acostado à fl. 46, 

procedendo-se conforme determinado à fl. 37.

Sem prejuízo, havendo suspeita de ocultação, fica, desde já, autorizada a 

realização de citação por hora certa, nos termos do artigo 252 a 254 do 

Código de Processo Civil.

Com o devido cumprimento, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA e tornem os 

autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74517 Nr: 808-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 1261-82.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dias Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 1563-48.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Sousa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60003 Nr: 1230-72.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dima Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiliar Judiciárfio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78183 Nr: 230-90.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Benicio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

FRANCISCA BENICIO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurado(a) obrigatório(a), como rurícola. Contestada a 

ação, o feito foi saneado, oportunidade em que foram descartadas as 

preliminares, designando-se data para audiência instrutória. Considerando 

o encerramento da instrução processual, permaneçam os autos 

conclusos para prolação da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78589 Nr: 435-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Sena Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

Requerimento administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30201 Nr: 1005-52.2011.811.0014

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJXdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leislie F. Haenisch - 

OAB:20.099/GO, Marcio F. Arruda Montenegro - OAB:MT/15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Processo nº 1005-52.2011.811.0014 (Código 30201)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

PANAMERICANO S.A em face de SANDRO JOSÉ XAVIER DA COSTA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte autora fora devidamente intimada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o regular andamento ao 

feito sob pena de extinção e arquivamento, contudo, manteve-se inerte, 

conforme certidão de fl. 93.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no que dispõe 

o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67674 Nr: 1033-78.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº. 1033-78.2015.811.0014 (Código 67674)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 191 e, deste modo, DETERMINO a suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Transcorrido o prazo, DÊ-SE vistas ao Ministério Público Estadual, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 924-98.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Felix de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 924-98.2014.811.0014 (Código 64506)

VISTO,
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Considerando o decurso do prazo do petitório de fl. 258-v, DEFIRO o 

pedido de suspensão, apenas pelo prazo de 30 dias.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61415 Nr: 1102-18.2012.811.0014

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1102-18.2012.811.0014 (Código 61415)

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 77, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80384 Nr: 1215-59.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Quinta Vara Criminal de 

Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Marinho Pariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 VISTO. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, com as 

cautelas de estilo. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76272 Nr: 1636-83.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Rita Sol Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 76272

 VISTO,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por ANNA RITA 

SOL MARTINS em face da COMPANHIA DE SEGUROS - ALIANÇA DO 

BRASIL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Vislumbra-se que a parte autora compareceu aos autos, oportunidade em 

que declinou sua desistência em relação a presente ação, conforme se vê 

ás fls. 69/70.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação, visto que a parte requerida não fora citada.

Neste ponto, sendo a parte requerida ainda não fora citada, a pretensão 

da parte autora prescinde de sua concordância.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

parte requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75173 Nr: 1143-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandony Ferreira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação dfas partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciárfio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71961 Nr: 1567-85.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciárfio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67283 Nr: 825-94.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciárfio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 759-51.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., De inicio, analisando os autos, verifico que à fl. 84 o 

advogado da parte requerente peticionou pugnando pela substituição de 

duas testemunhas, bem como, neste ato pugna pela redesignação da 

audiência ante a impossibilidade de contato com a parte autora, vez que a 

mesma reside em de local distante à cidade onde a torre telefônica não 

pega bem. Com essas considerações, DEFIRO os pedidos e, deste modo, 

REDESIGNO O ATO para o dia 02/10/2018 às 15h30min (MT). Saem os 

presentes intimados, bem como, o advogado compromissado em trazer a 

parte e suas testemunhas ao ato redesignado, independentemente de 

intimação. Intime-se o INSS. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78115 Nr: 197-03.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato fora inquirida as testemunhas 

presentes da parte requerente. Por conseguinte, DEFIRO os pedidos da 

parte autora e, deste modo, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada de substabelecimento, bem como, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha faltante, qual seja, Srº. Joaquim Duarte Costa. No mais, em 

relação aos documentos juntados neste ato, REMETAM-SE os autos ao 

INSS para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, com o retorno 

dos autos, tornem conclusos para prolação de sentença.”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-24.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

THIAGO UMBELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA VALTUILLE (ADVOGADO(A))

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROCHACOM COMERCIO, VENDAS, SERVICOS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 8010044-24.2017.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade deintimar o 

Promovente para fornecer os dados bancários para transferência do valor 

mencionado na Sentença retro. POXORÉO, 30 de agosto de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TUNES FILHO (EXEQUENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010041-69.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: JULIO TUNES FILHO 

EXECUTADO: EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES VISTO, Consta no 

petitório de id 14066268, que a parte requerente pugna pela suspensão do 

feito por 30 (trinta) dias, a fim de que durante esse período seja realizada 

diligências para localização do endereço do requerido. Destarte, não 

havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o 

pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 

(trinta) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000201-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO VISTO, Em sede 

da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do 

feito por 60 (sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja 

quitado os débitos discutidos, ante a composição amigável realizada. 

Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, 

DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo 

período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 46. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24738 Nr: 1977-33.2009.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOARES DE CARMAGO, MARCOS SOARES 

DE CAMARGO, LUCIANO SOARES DE CAMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART ROSSI VILELA, SÉRGIO AUGUSTO 

DA SILVA BORGES, ARMANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT, Rodrigo Schwab 

Mattozo - OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - 

OAB:2269-A

 Autos nº 1977-33.2009.811.0033

Cód. 24738

Vistos.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença (fls. 305/313 e 

314/315).
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Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25996 Nr: 3221-94.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO SPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 3221-94.2009.811.0033

Cód. 25996

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Determino, ainda, a intimação das partes para informarem, inclusive 

juntando documentos, em que pé se encontra a Ação de Cobrança nº 

96678, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2842 Nr: 576-14.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 PROCESSO: 576-14.2000.811.0033

CÓDIGO: 2842

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A E JOSÉ MARIA MARIANO

REQUERIDO: MÁRIO GERALDO E MÁIO CÉZAR GERALDO

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30275 Nr: 1029-23.2011.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 PROCESSO: 1029-23.2011.811.0033

CÓDIGO: 30275

REQUERENTE: AGRENCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: ELISEU JOSÉ SCHAFER

DESPACHO

 Vistos.

Em obediência à decisão monocrática de fl. 344/345, determino a 

republicação do ato sentencial proferido às fls. 152/156.

Sem prejuízos, considerando a petição de renúncia de poderes de fl. 349, 

determino a exclusão do nome do advogado postulante dos autos e sua 

consequente retificação.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 407-36.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO JP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI/BRASILTELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027/B-MT, Luis Fernando de Souza Neves - OAB:3.934 

OAB/MT

 Autos nº 407-36.2014.811.0033

Cód. 54559

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2520-31.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELI DA SILVA MAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS - ALIANÇA DO 

BRASIL, BB - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Autos nº 2520-31.2012.811.0033

Cód. 50621

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.
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Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 1758-93.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GONÇALVES, CICERO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/O, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS 

ZUCCHETTO - OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA - 

OAB:4.198, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 PROCESSO: 1758-93.2004.811.0033

CÓDIGO: 10021

REQUERENTE: PEDRO LOPES DA CRUZ E OUTROS.

REQUERIDO: JÚLIO GONÇALVES E CÍCERO CARVALHO

DESPACHO

 Vistos.

À fl. 281, foi determinado à parte autora que trouxesse aos autos a 

certidão de óbito do requerido Cícero Carvalho, providência essa não 

efetuada, oportunidade em que determino, novamente, a juntada da 

certidão de óbito, bem como a sua manifestação para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59720 Nr: 1273-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 Intimo o réu para que tome ciência da audiência designada no juízo 

deprecado de Sinop-MT, para o dia 01/10/2018 às 13:20 horas, nos autos 

de código 302017 (deprecado).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1771-82.2010.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, JÁDER 

FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:OAB/MT 12.99, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 PROCESSO: 1771-82.2010.811.0033

CÓDIGO: 27893

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A

REQUERIDO: VALDOMIRO LACHOVICZ

DESPACHO

 Vistos.

Anote-se o necessário quanto ao atual procurador do requerente (fls. 

280/282), procedendo-se com as necessárias exclusões dos demais 

procuradores cadastrados nos autos, consoante requerimento formulado.

No mais, cumpra-se o despacho de fl. 279.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 1576-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO SORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SORTI, ANTONIO CORREIA MENDES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1576-58.2014.811.0033

CÓDIGO: 55963

REQUERENTE: NELSON SORTI

REQUERIDO: JOEL SORTI E ANTÔNIO CORREIA MENDES FILHO

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 1818-51.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU ANTONINHO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, FAZENDA TATU JUPI, JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA, 

ZULMIRO BONAFE, LEANDRO TIAGO JAPANI, ESTÂNCIA SÃO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:13.390/MT, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1818-51.2013.811.0033

Cód. 52508

Vistos.

Concedo o prazo pretendido pelo requerente.

Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se para o fornecimento 

dos documentos necessários ao estudo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51509 Nr: 676-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES 

PODER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 
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OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 534-18.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, PIETRO 

RODAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 534-18.2007.811.0033

CÓDIGO: 18761

REQUERENTE: SICREDI OURO VERDE DE MATO GROSSO

REQUERIDO: GUARACIABA LICÍNIO DA CRUZ E PIETRO RODAN

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2579-58.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2579-58.2008.811.0033

CÓDIGO: 22705

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: RAFAEL DO VAL RAFFA E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de publicação do edital por meio eletrônico postulado 

pela parte autora, posto que nos termos do artigo 1.219 da CNGC “sendo o 

edital extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser 

entregue à parte interessada, para publicação, mediante recibo nos 

autos”.

 Desta forma, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para promover o 

regular andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo por abandono.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79185 Nr: 1153-59.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1153-59.2018.811.0033

CÓDIGO: 79185

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: ADÃO GOMES TEIXEIRA

DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pleito formulado pelo exequente à fl. 22, pelo prazo ali postulado.

Decorrido o prazo, intime-se a apresentar o devido comprovante de 

recolhimento da diligência, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80226 Nr: 1651-58.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA 

PAESE - OAB:16328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1651-58.2018.811.0033

Cód. 80226

Vistos.

Para inquirição da testemunha EURLANI LIMA DE CARVALHO designo o 

dia 06/09/2018 às 13:30 horas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, MARILENE SHEREINER BOHM, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 PROCESSO: 229-92.2011.811.0033

CÓDIGO: 29481

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Antes de apreciado o pleito formulado pela exequente à fl. 134, determino 

a intimação da parte autora para aportar aos autos matrícula atualizada do 

imóvel que pretende seja penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 769-09.2012.811.0033

CÓDIGO: 32582

REQUERENTE: ITABUNA TEXTIL S.A

REQUERIDO: PJ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32064 Nr: 251-19.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/SP 138.436, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

15.600

 PROCESSO: 251-19.2012.811.0033

CÓDIGO: 32064

REQUERENTE: EDNA CALVÁRIO

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL E SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DESPACHO

 Vistos.

Sobre o informado pela requerida Saga Pantanal Comércio de Veículos 

Ltda às fls. 258v, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63730 Nr: 1006-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ME, 

ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, ROSILENE DAS GRAÇAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1006-04.2016.811.0033

CODIGO: 63730

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

REQUERIDO: ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ME E OUTROS.

DECISÃO

Vistos,

Considerando a informação do exequente de fl. 112, determino o 

levantamento do ato constritivo determinado nos presentes autos, posto 

que efetivado em nome de pessoa diversa daquelas constantes no polo 

passivo da demanda.

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

Sem prejuízos, anote-se o necessário, no que tange aos procuradores do 

exequente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 São José do Rio Claro - MT, 28 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 1139-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO, ALEXANDRA 

JONK SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1139-46.2016.811.0033

CODIGO: 63987

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

REQUERIDO: JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO E OUTRA.

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

Sem prejuízos, anote-se o necessário, no que tange aos procuradores do 

exequente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 São José do Rio Claro - MT, 28 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67195 Nr: 2935-72.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 2935-72.2016.811.0033

Cód. 67195

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovida por MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO em face de METRAVEL – MECÂNICA DE TRATORES 

E VEÍCULOS LTDA, ambos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 49/55 a parte embargante informou o pagamento do débito e pugnou 

pela extinção dos presentes autos.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 20 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 1044-16.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS 

LTDA, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1044-16.2016.811.0033

Cód. 63814

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida 

por METRAVEL – MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS LTDA em face 

de MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, ambos suficientemente 

qualificados nos autos.

Informando o cumprimento da obrigação nos autos apenso, determinei a 

intimação da parte autora para confirmar a informação, deixando claro que 

seu silêncio importaria em concordância tácita com relação ao 

cumprimento da obrigação, sendo certificado o decurso de prazo para 

tanto à fl. 37, motivo pelo qual concluo pelo adimplemento do débito em 

questão.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 20 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

322. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimação do Excelentíssimo advogado do réu para que tome ciencia que 

foram juntados documentos, fls. 1013/1041 dos autos, pelo Ministério 

Público Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

As partes, acusação e defesa, juntaram documentos novos no prazo legal 

que antecede a sessão em plenário, razão pela qual abro vista para 

ciência, em 3 (três) dias para cada uma delas, iniciando-se pela defesa.

Quanto à alegação de f. 1042/1044, sem delongas, tenho que os motivos 

suscitados pela nobre defesa do acusado não tem o condão de implicar 

na redesignação do júri, já que o nobre advogado patrocina a defesa do 

acusado desde longa data (apresentou o rol de testemunhas a serem 

ouvida sem plenário em 30/03/2017 (vide fls. 813), sendo crível que 

conhece os autos e as provas nele colacionadas. Logo, não pode ser 

imputado a este juízo qualquer ônus decorrente da exiguidade de lapso 

temporal para a extração de cópias para preparar-se para atuar na 

sessão plenária do Júri, sendo certo que a afirmação da defesa de que 

não comparecerá na sessão plenária implicaria até mesmo a penalidade 

disposta no artigo 456 do Código de Processo Penal.

Todavia, embora tratar-se de processo a envolver réu preso, mas em 

respeito ao acusado e sua plenitude de defesa, e sendo o pedido de 

redesignação formulado exclusivamente pela defesa, redesigno a Sessão 

de Julgamento do Tribunal do Júri para a pauta mais próxima deste Juízo, 

dia 28/09/2018, às 08h00min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26722 Nr: 595-68.2010.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENAN AGROPECUÁRIA LTDA, ANTONIO EVARISTO 

FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSSUIR BONAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:MT/4998

 Visto,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por FENAN 

AGROPECUÁRIA LTDA, alegando que a sentença de fls. 820/823 

encontra-se eivada de contradição, vez que ao julgar procedente a ação e 

improcedente o pedido contraposto, condenou o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, quando o 

correto, seria a destinação dos valores em favor dos advogados dos 

autores.

 É o necessário.

 Decido.

Por serem tempestivos, conheço os presentes embargos e, no mérito, 

entendo que merecem acolhimento, pois reconheço a ocorrência da 

contradição apontada pela parte.

A decisão objurgada encontra-se eivada de contradição posto que, por 

lapso, este juízo consignou que os honorários sucumbência as serem 

suportados pelos requeridos, por não se sagarem vencedores da 

demanda, deveriam ser destinados aos seus patronos, quando o correto é 

ser a verba destinada aos autores, vencedores da demanda. Inteligência 

do art. 85 do CPC.

 Posto isto, nos ter do art. 1022, inciso I, do CPC, acolho os presentes 

embargos para retificar a sentença de fls. 820/823, no que concerne à 

destinação dos honorários sucumbenciais a serem suportados pelos 

requeridos.

Logo, retifico a sentença para condenar o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios 

aos advogados da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa (art. 85,§2º do NCPC).

No mais, mantida a sentença da maneira que se encontra lançada nos 

autos.
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 Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 51-46.2011.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, LEONICE CAMILO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 7669-0, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5146.2011.811.0033

Cód. 29302

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELAE MULTA COMINATÓRIA promovida 

por LEONICE CAMILO PINHEIRO em desfavor de ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 203 os advogados da parte autora renunciaram ao mandato, 

oportunidade que determinei a intimação dela para regularização da 

capacidade processual (fl. 204), tentada a sua intimação pessoal, 

restando negativa (fl. 206) e por edital, sendo certificado o decurso de 

prazo à fl. 210.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 1272-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS, NAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial confirmando a tutela 

antecipada concedida às fls. 26/27 para o fim de determinar a busca e 

apreensão dos menores Matheus Santos Siqueira e Anny Gabriele Santos 

Siqueira, os quais deverão ser entregues aos autores.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço, os quais mantenho suspensos a cobrança, eis que defiro os 

benefícios da AJG.Por conseguinte, JULGO EXTINTA esta fase 

procedimental, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 22 de agosto de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO (ADVOGADO(A))

SERGIO BONETTI (AUTOR(A))

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO (RÉU)

MISAEL MESSIAS (RÉU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

JAIME CRISTÃO PAIM (RÉU)

BATORÉ (RÉU)

AGNALDO HORACIO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000462-28.2018.8.11.0033 Vistos em correição. 1. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois não 

vislumbro razões para sua reforma. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária, com 

urgência, as seguintes providências: a) Proceda-se com as intimações 

necessárias para efetiva realização da audiência de justificação. b) 

Certifique-se quanto a eventual decisão do Tribunal de Justiça acerca do 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora. São José do Rio Claro, 

30 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63769 Nr: 1022-55.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Considerando a recusa do perito nomeado, 

destituo-o da nomeação.2. Sendo assim, em substituição nomeio como 

perito o Dr. JOAQUIM SUCENA RASGA, Ortopedista e traumatologista, Rua 

Osorio Duque Estrada, 15, Hospital Ortopédico - Araes, Cuiabá - MT, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização 

dos trabalhos.O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento do 

artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever:“Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter:I - a exposição do objeto da perícia;II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito;III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público.§ 1o No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões.§ 2o É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.§ 

3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”Desde já, arbitro o 

montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários 

periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de 

Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados (anexo I), conforme Recomendação 

Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos 

apresentados pelo INSS às fls. 52-v/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 64844 Nr: 1585-49.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA COSTA, SIDNEIA DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a informação acerca do falecimento da executada 

Sidneia da Silva Souza (fl. 87), necessário se faz a comprovação do fato 

e posterior regularização do polo passivo da ação, por meio da habilitação 

dos herdeiros da de cujus, a teor do art. 687 e seguintes do CPC.

2. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

comprovar documentalmente o falecimento da executada Sidneia da Silva 

Souza, juntando aos autos, se for o caso, a competente Certidão de Óbito.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19399 Nr: 1180-28.2007.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL OURO 

VERDE-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO E CONSEQUENTEMENTE OS 

RESPECTIVOS EMBARGOS, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Custas e verba honorária nos termos do 

acordo.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se ambos os feitos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67996 Nr: 3393-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FERNANDES - 

OAB:46.083 OAB/SC, ANALÚ RASCHKE - OAB:46.082 OAB/SC, 

CRISTIANE ODISI SCHWALBE - OAB:22.676 OAB/SC, LIANCARLO 

PEDRO WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC, LIANCARLO PEDRO WANTOWSKY 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:504/2000 OAB/SC

 Vistos em correição.

1. Considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1002999-96.2018.8.11.0000, interposto pelos executados nos Embargos à 

Execução nº 2536-09.2017.811.0033, Cód. 72989 (em apenso), a qual 

negou provimento ao recurso, revogando a liminar anteriormente deferida, 

o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.

2. Assim, determino o integral cumprimento da decisão de fl. 44, 

expedindo-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados à fl. 46, 

intimando-se as partes quanto aos termos da penhora e avaliação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18529 Nr: 299-51.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAM DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8117-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e 

documentos juntados às fls. 93/97-verso.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 532-48.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, EVALDO 

DE CASTRO, MARIA MARGARETH DIAS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO E CONSEQUENTEMENTE OS 

RESPECTIVOS EMBARGOS, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Custas e verba honorária nos termos do 

acordo.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se ambos os feitos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 293-29.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Vistos em correição.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 324/325, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Marco Aurélio Piacentini e como executado: Sérgio 

Domingos Pierdoná.

b) Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 570 de 713



nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53201 Nr: 2658-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOS BERNADINO ZANCHET JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VERDES CAMPOS LTDA ME (TV RIO 

CLARO - CANAL 04)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 302/305, 

realizando buscas por meio do sistema BACEN CCS, a fim de obter 

informações financeiras detalhadas do executado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o advogado da parte exequente, Dr. Fernando Paschoal 

Zanchet, conforme substabelecimento de fl.192.

b) Intime-se, via DJe, o advogado do Requerente para que, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre o incluso resultado do Sistema Bacen CCS.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 393 Nr: 25-73.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, MARIA DA 

GRAÇA SIMPLICIO - OAB:149.964/SP

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados na conta de 

depósitos judiciais (fl. 353-verso).

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

(a) Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados à conta 

bancária, conforme requerido na petição de fl. 360.

(b) Após, intime-se o exequente, via DJE, para que postule o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29644 Nr: 391-87.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que já houve a requisição do pagamento, conforme se 

verifica pelos documentos de fls. 219/222, resta prejudicado o pedido de 

fl. 226.

 2. Assim, intime-se a exequente, através de seu advogado, via DJe, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, postular o que entender de direito.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32904 Nr: 1092-14.2012.811.0033

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, DSRDS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Carlos Santana Soares Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, 

Cidade: Cardeal da Silva-BA

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de citação por edital, porquanto em todos os endereços 

informados nos autos o Requerido não foi encontrado, a revelar, pois, o 

esgotamento de todas as possibilidades de citação previstas legalmente.

Assim, proceda-se a citação por edital de Carlos Santana Soares, 

fixando-o no átrio do fórum por 20 (vinte) dias e publicado no website do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao 

fim do prazo da dilação do edital (CPC, art. 231, IV), sob pena de ser 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).

2. Decorridos os prazos, certifiquem-se e voltem-me conclusos.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 2366-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 122, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 2470-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SILVA ADOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 42, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24498 Nr: 1756-50.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA DE JESUS OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fls. 139/140, diante da expressa concordância 

da autarquia executada (fl. 141-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 139/140, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor do exequente e sua patrona, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31591 Nr: 2347-41.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a informação acerca do falecimento do executado (fls. 

43/44), necessário se faz a comprovação do fato e posterior 

regularização do polo passivo da ação, por meio da habilitação dos 

herdeiros do de cujus, a teor do art. 687 e seguintes do CPC.

2. Assim, determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos informações acerca do possível falecimento 

da executada, juntando, se for o caso, a competente Certidão de Óbito e 

regularização do polo passivo.

3. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50979 Nr: 82-95.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELIA TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MANTOVANI DOS 

SANTOS NUNES - OAB: 12.363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Determino o normal e regular prosseguimento desta execução fiscal, 

porque, conforme petição do credor houve descumprimento do acordo 

formalizado com o devedor.

2. Cite-se a parte executada, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57536 Nr: 2677-33.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO MOREIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT, PROCURADORIA 

DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal em que a Fazenda Pública 

Credora, pela petição de fls. 25/28, informa o pagamento integral do débito, 

bem como requer a extinção da presente ação em razão da satisfação da 

obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 25/28, constata-se que 

o devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e, em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63681 Nr: 975-81.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO DONIZETE MARESTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais, se houver, 

pelo exequente. Sem verba honorária.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as anotações, providências e baixas de estilo.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 1245-71.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR POMPILIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/11, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

2. Defiro o pedido formulado pelo autor de fls. 10/11, com fulcro no artigo 

648 da CNGC, para que disponibilize os meios necessários ao Oficial de 

Justiça para cumprimento da diligência citatória.

Ressalto, todavia, que devem os patronos do exequente entrar em contato 

com os Oficiais de Justiça e ajustar os detalhes para cumprimento da 

diligência.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providencia(s):

a) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal do inteiro 

teor da presente decisão.

b) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, com ou sem o cumprimento da 

diligência, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 65316 Nr: 1827-08.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCELIA BATISTA AMORIM FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado pelo autor de fls. 17/18, com fulcro no artigo 

648 da CNGC, para que disponibilize os meios necessários ao Oficial de 

Justiça para cumprimento da diligência citatória.

Ressalto, todavia, que devem os patronos do exequente entrar em contato 

com os Oficiais de Justiça e ajustar os detalhes para cumprimento da 

diligência.

2. Cumpra a Secretaria a(s) seguinte(s) providencia(s):

a) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal do inteiro 

teor da presente decisão.

b) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, com ou sem o cumprimento da 

diligência, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31654 Nr: 2410-66.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR VARGAS VANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado pelo autor de fls. 48/49, com fulcro no artigo 

648 da CNGC, para que disponibilize os meios necessários ao Oficial de 

Justiça para cumprimento da diligência citatória.

Ressalto, todavia, que devem os patronos do exequente entrar em contato 

com os Oficiais de Justiça e ajustar os detalhes para cumprimento da 

diligência.

2. Cumpra a Secretaria a(s) seguinte(s) providencia(s):

a) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal do inteiro 

teor da presente decisão.

b) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, com ou sem o cumprimento da 

diligência, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51982 Nr: 1192-32.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N M INDUSTRIA DE ARTEFATOS PARA 

VASSOURAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em que pese a citação editalícia do executado, conforme se verifica à fl. 

44 e certidão de decurso de prazo sem manifestação, fl. 47, até o 

presente momento não lhe foi nomeado curador especial.

Assim, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como 

curadora especial para o executado, com fulcro no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente 

defesa, no prazo legal.

b) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69505 Nr: 800-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JUSTINO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.013,60 (dois mil e treze 

reais e sessenta centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 2445-84.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DERCILIO GUESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151/PR, PATRÍCIA GRASSANO PEDALINO - 

OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar acerca do Laudo de Avaliação de Fls.209 dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 1591-95.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELETE & MIGUELETE LTDA, LUIZ CARLOS 

MIGUELETE, EDINOLIA SOUZA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Miguelete & Miguelete Ltda, CNPJ: 

10145189000164, brasileiro(a), Endereço: Rua dos Curiós, Nº 2 - Quadra 

7 - Prq Ohara, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Edinolia Souza dos Anjos, Cpf: 17478600182 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Benedito Melo 230, Res. Ouro Preto, Bairro: 

Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Luiz Carlos Miguelete, Cpf: 14285185172 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Benedito Melo, 230 - Res. Ouro Preto, Bairro: 

Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fls. 107 [citação por edital], a teor das tentativas 

infrutíferas de localização dos executados, especialmente em razão de o 

feito tramitar há seis anos sem sequer ter havido a citação dos 

executados.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, contendo, apenas, a indicação do 

exequente, o nome dos devedores, a quantia devida de acordo com os 

valores atualizados, a natureza da dívida, o prazo e o endereço da sede 

do juízo.

b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000503-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000503-92.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Ação de 

Reparação Civil de Danos Morais e Materiais Requerente: Bruna Nayara 

dos Santos Almeida Requerido: Município de São José do Rio Claro/MT 

Vistos em correição. 1. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da 

justiça à parte autora, considerada a documentação apresentada com a 

inicial. 2. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BRUNA 

NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO/MT. A parte autora assim sumariou a questão fática: 

“Numa tarde chuvosa de verão, dia 13 de fevereiro de 2018, terça-feira, 

às 15:30 horas, nas circunscrições do município de Diamantino – BR 364, 

Km 599, próximo a entrada que dá acesso à estrada Suinobras --, ocorreu 

um acidente automobilístico envolvendo individualmente um Micro-ônibus1 

que transitava sentido Cuiabá a São José do Rio Claro (SJRC). Conforme 

consta no Boletim de Ocorrência (BO) realizado pela Polícia Rodoviária 

Federal (protocolo 18010697B01), o condutor do veículo, sr. Roberto 

Rivelino Silva, por ocasião da intensa chuva, veio a perder o controle do 

micro-ônibus chegando, doravante, a sair da pista e capotar. A explicação 

para este acidente foi dada pelo próprio motorista: o mal tempo gerou 

grande acúmulo de água sobre a pista o que levou a van aquaplanar na 

curva, resultando no capotamento do micro-ônibus. Obviamente este fato 

gerou grande preocupação para toda a população dos dois municípios. Em 

primeiro lugar porque a van transportava onze pessoas de São José! E 

segundo porque essas pessoas, principalmente aquelas que ficaram em 

estado mais grave, tiveram de ser deslocadas urgentemente para o Pronto 

Atendimento (PA) de Diamantino. A notoriedade deste fato é evidente em 

ambas cidades. Doravante, sabe-se ainda que a referida van tem por 

proprietário o Município de São José do Rio Claro (conforme se vê no 

próprio BO). Isto subentende, portanto, que a Administração Pública 

daquele município ao se colocar como fornecedora do serviço de 

deslocamento do povo rio-clarense à capital (para atendimento médico, 

exames, etc.), torna-se, por definição, a única responsável pelas 

consequências advindas deste trânsito. Pois bem, são esses os fatos que 

se pode ter em mãos ao analisar a documentação referente ao acidente. 

Todavia, as circunstâncias que permeiam o fato são mais abrangentes e 

esclarecedoras que estas citadas acima. É neste contexto, portanto, que 

entra em cena a protagonista desta ação, qual seja, srta. Bruna Nayara. A 

Requerente era uma dentre os onze passageiros que se encontravam 

naquele micro-ônibus. Pior. Encontravam-se com ela seus três filhos: os 

gêmeos, Maria Cecília e Davi Luiz de 1,5 anos, e o mais velho, Matheus 

Henrique de 2,9 anos. Providencialmente, o irmão da Requerente, sr. João 

Victor, 17 anos, também a estava acompanhando: foi ele que agarrou os 

gêmeos quando a van veio a capotar, enquanto a mãe permanecera 

abraçada ao filho mais velho. As crianças e o irmão da Requerente não 

sofreram nenhuma lesão ou fratura, porém, esta última infelizmente não 

teve tanta sorte. Por não conseguir se mexer, a Requerente foi levada às 

pressas ao Pronto Atendimento de Diamantino, sendo posteriormente 

encaminhada, por motivos de urgência e gravidade, ao Hospital e Pronto 

Socorro de Cuiabá. A Requerente chegou ao referido PS por volta das 

23:49 horas, do mesmo dia 13 de fevereiro, vindo a receber os devidos 

acompanhamentos médicos. O caso da Requerente fora classificado, 

pelos médicos em plantão, como estado grave por ocasião do seguinte 

diagnóstico clínico: fratura da coluna vertebral (CID S22), traumatismo (CID 

T07), dorsalgia (CID M54). Ademais, a Requerente teve de passar por 

duas cirurgias denominadas Artrodese de Coluna Cervical: a primeira no 

dia 16/02 e a segunda, uma espécie de revisão, no dia 22/02; por esses 

procedimentos cirúrgicos foram fixados na coluna da Requerente (nas 

vértebras torácicas T3 a T8, em específico) parafusos e hastes de 

fixação. Desde então, a Requerente vem sendo acompanhada pelo mesmo 

médico que realizou suas cirurgias, Dr. Carlos Marquez, especialista em 

ortopedia e cirurgia de coluna. Importante se mostra os relatórios deste 

especialista, mais ainda se os olharmos pela ordem cronológica, pois 

mesmo que tenha havido uma melhora no quadro clínico, o que é natural, 

as análises do ortopedista quanto à capacidade laborativa sempre 

aparece com agravantes. Por exemplo, o último relatório médico datado de 

21/06/2018 expressa um prognóstico bastante negativo, diz o especialista: 

[atesto pelo] afastamento de suas atividades laborais por tempo 

indeterminado. Enquanto em março o médico já atestava: possível 

incapacidade permanente para atividade que exija flexão do tronco por 

longos períodos. O médico especialista atestou ainda a premente 

necessidade da realização de tratamento fisioterápico/Pilates. Porém, 

tendo iniciado este tratamento em seu município, o médico não vendo 

qualquer evolução no quadro álgico (dor), movimentação, flexibilidade, 

ordenou à paciente abandonar aquele tratamento em São José e começar 

outro, mais bem preparado, em Cuiabá. Ora, Meritíssimo, a Requerente, 20 

anos, antes de sofrer o acidente trabalhava como manicure! Esta atividade 

era aquela que lhe proporcionava o sustento da casa e de seus filhos. 

Hoje ela não mais pode trabalhar (não consegue flexionar o tronco!), ou 

cuidar das crianças, ou cobrir os gastos que as novas circunstâncias lhe 

colocaram. Portanto, não se trata de um hiperbolismo afirmar que a vida da 

Requerente foi transformada por aquele acidente, ou ainda, que sua 

vitalidade foi mitigada, talvez para sempre. No entanto, a situação não 

termina dessa maneira. A Requerente esteve no acidente e viu o que se 

passou; aliás, havia outras pessoas que participaram dessa experiência 

(testemunhas!), isto é, vítimas que podem vaticinar o que a Requerente 

afirma. Dentre as circunstâncias que motivam esta ação, está aquela que 

talvez seja a mais importante, qual seja, a imprudência do motorista. 

Dirigindo sob forte chuva, o motorista escolheu não parar o micro-ônibus e 

esperar a chuva diminuir. Pior. Conduziu a van em velocidade arriscada, 

assumindo estritamente a responsabilidade pelo resultado obtido. Não 

obstante, o que agrava ainda mais a situação é que a curva na qual o 

motorista perdeu o controle do veículo é por demais abrupta! Sob aquelas 

circunstâncias, então, a probabilidade de erro, de acidente, ou perda da 

direção, etc., aumentou exponencialmente. Assim, não há dúvida que a 

decisão do motorista foi determinante para o desfecho da situação (o que 

evidencia o nexo causal: causa e efeito); também, que houve imprudência 

e que, doravante, há a presença da culpa e; por fim, que houveram danos 

materiais e morais profundos para a Requerente. Portanto, diante da 

gravidade desses problemas, conduzidos por essas questões 

supra-assinaladas, a Requerente vem pedir a este Augusto Juízo, em 

desfavor do Município de São José do Rio Claro, a nada mais justa 

reparação civil de danos – morais e materiais – e, liminarmente, uma 

pensão mensal de um salário-mínimo como amparo assistencial até sua 

completa reabilitação.” (pág. 04/07, Id. 14869547). Ao final, a Demandante 

requereu: “C) A concessão da tutela de urgência e/ou evidência 

antecipatória quanto ao pagamento à Requerente de uma pensão mensal 

de um salário-mínimo até sua completa reabilitação, conforme CPC/15 em 

seus arts. 300 e 311, sob pena de multa diária; (…) E) No mérito, seja a 

Requerida condenada a indenizar a Requerente em razão dos danos 

morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), materiais no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), como também uma pensão 

mensal desde a data do acidente no valor de um salário-mínimo até o 

perfeito restabelecimento da capacidade laborativa.” (pág. 19, Id. 

14869547). Com a petição inicial (Id. 14869547), vieram os documentos 

anexados em Id. nºs 14869581, 14869610, 14869741, 14869942, 

14870019, 14870117, 14870226, 14870313, 14870377 e 14870400. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. A tutela provisória de 

urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código 

de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Por sua vez, a tutela 

provisória de evidência está disciplinada no artigo 311 do Código de 

Processo Civil e traz de forma expressa o entendimento de que 

mencionada tutela não depende da demonstração de perigo da demora da 

prestação da tutela jurisdicional. Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 
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fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” 

Trata-se a tutela de evidência, a rigor, de uma situação em que o 

magistrado antecipa ao autor os efeitos da tutela, mesmo não havendo 

urgência para a sua obtenção, prestigiando-se, destarte, o princípio da 

razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII). Tem-se, assim, 

que a tutela de evidência é uma espécie de tutela antecipada satisfativa, 

embora sem o requisito da urgência. Lado outro, em se tratando, como no 

caso, de tutela de urgência antecipada em desfavor de ente federativo, 

mister, outrossim, levar em consideração o art. 1.059, do Código de 

Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência contra o 

Poder Público quando envolver as matérias previstas nos artigos 1º das 

Leis Federais nº 8.437/1992 e nº 9.949/1997, nomeadamente, concessão 

de liminares que tenham por objeto (i) a compensação de créditos 

tributários, (ii) a entrega de mercadorias provenientes do exterior, (iii) a 

reclassificação ou a equiparação de servidores públicos, e (iv) a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. Pois bem. A despeito do alegado na petição inicial, não 

é possível, nesta quadra processual, seja em tutela provisória de 

urgência, seja em tutela provisória de evidência, adiantar desde logo a 

pensão mensal vindicada pela Requerente. A uma, porque os documentos 

apresentados juntamente com a petição inicial, por ora, não se mostram 

suficientes para atestar indene de dúvidas a culpa do Município Requerido, 

máxime se se considerar que o fatídico acidente que provocou as lesões 

suportadas pela Requerente ocorreu em um dia de intensa chuva e em um 

local com grande quantidade d’água sobre a pista, inexistindo, outrossim, 

informações precisas e seguras a respeito da velocidade do condutor do 

veículo no momento do sinistro, a revelar que a questão conflituosa está a 

depender de instrução probatória, incompatível com a tutela de urgência 

antecipada. A duas, porque, acaso deferida a pensão mensal e, ao final, 

concluir-se pela improcedência do pedido inaugural, haverá dificuldade em 

o Município Requerido reaver os valores por ele pagos, considerada a 

natureza alimentar da verba, circunstância que, igualmente, inviabiliza o 

deferimento da tutela de urgência vindicada, ante o perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipatório, como aponta o artigo 300, § 

3º, do CPC/2015, verbis: “Art. 300. (…) (…) § 3º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A três, porque, a teor do 

parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, apenas nas 

hipóteses dos incisos II e III do referido artigo é possível ao magistrado 

conceder liminarmente a tutela de evidência. E a hipótese tratada e 

requestada pela Requerente nestes autos – pensão mensal – não se 

enquadra em qualquer das possibilidades legais acima descritas, já que 

inexiste tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante a 

respeito do tema e não se trata, por óbvio, de contrato de depósito. A 

quatro, porque, como a tutela de evidência reclamada atinge diretamente a 

esfera jurídica do Município Requerido e este ainda não foi citado, não se 

mostra viável a condenação imediata do Município de São José do Rio 

Claro/MT ao pagamento de pensão mensal à Requerente, sob pena de 

menoscabo ao princípio do devido processo legal. Destaque-se, nesse 

particular, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 356, inciso I, 

permite ao juiz decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados mostrar-se incontroverso, situação que resultará 

após citação e manifestação da parte adversa, o que revela a 

necessidade de prévia angularização da relação processual antes da 

condenação do Município Requerido, máxime quando e, como na espécie, 

está claro que a Requerente pretende, na verdade, uma sentença parcial 

de mérito e não propriamente uma tutela provisória. 4. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE 

EVIDÊNCIA. Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, tem-se que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, razão pela qual REMETAM-SE os autos 

ao conciliador judicial, com o escopo de que designe e realize audiência de 

conciliação. 5. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: 

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora acerca do teor 

da presente decisão, bem como para comparecer na audiência a ser 

designada. b) Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) acerca do teor da 

presente decisão, bem como para que compareça na audiência designada 

acompanhado de seu procurador. Conste do mandado de citação a 

expressa advertência de que o não comparecimento da parte requerida 

importará em confissão e revelia, bem como, em não havendo conciliação, 

deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da 

audiência de conciliação ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, oferecer contestação por 

petição. c) CIENTIFIQUEM-SE as partes de que deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensor público, conforme artigo 

334, parágrafo 9º do Código de Processo Civil, bem como cientes de que o 

não comparecimento injustificado à audiência será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e sancionado com arbitramento de multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertido em favor da União ou do Estado. 6. Publique-se e 

cumpra-se. São José do Rio Claro, 30 de agosto de 2018. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000174-80.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LAUDICEIA DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por 

LAUDICEIA DA SILVA ALMEIDA, em face de TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA, em que a parte autora 

postula pela reparação por danos morais em razão da inscrição indevida 

de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se que a 

empresa requerida, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

a audiência de conciliação, conforme Id. 13818640. Desta feita, com 

fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da requerida, 

eis que, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão 

de conciliação. Como consequência, presume-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a 

revelia faz com que se tornem incontroversos os fatos articulados na 

reclamação autuada, trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o 

julgamento da causa de acordo com a tese da parte reclamante. A 

presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par do que já 

determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. No caso em análise, 

que é incontroverso que os dados do autor foram inseridos nos órgãos de 

proteção ao credito por dívida no valor de R$ 316,08 (trezentos e 

dezesseis reais e oito centavos). A requerida, por sua vez, afirma que o 
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débito é oriundo do cartão de crédito emitido em 03/2016, no 

estabelecimento comercial Mercado Superbom, em nome da requerida, 

acostando cópia do Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito 

– Mercado Superbom assinado pela autora, acompanhado de cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço. Embora a autora, em 

sede de impugnação, altere os fatos relatados na inicial, afirmou que 

efetuou o pagamento do débito, não acostou nenhum documento que 

comprove tal alegação. Registra-se, outrossim, que a responsabilidade 

pela notificação da restrição nominal é do órgão mantenedor e não do 

credor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de agosto de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARILENE SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho redesigno a audiência para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 13h20min,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA INASO (REQUERENTE)

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO VENANCIO (ADVOGADO(A))

COMERCIO E PRODUCAO DE SEMENTES CELESTINO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho redesigno a audiência para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

VALDECIR JOSE KAEFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho redesigno a audiência para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-86.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DIONATHAN GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-87.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), e a ausência de tempo hábil 

para cumprimento, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de redesignar a audiência de Conciliação para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 16h40min.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65443 Nr: 1190-38.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR MARIOTI, PAULA VURTUOSO MARIOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELOÉZIA DEMÉTRIO, 

IVONETE LEANDRO DEMÉTRIO, MARIZETE LEANDRO DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 18/9/2018, às 16:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56834 Nr: 2417-34.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DA TRINDADE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 2417-34.2016.811.0049 - Código: 56834

Requerente: LUIZA DA TRINDADE MAIA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 55/61, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56826 Nr: 2409-57.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELURDES FONTANA JIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 2409-35.2016.811.0049 - Código: 56826

Requerente: DERLUDES FONTANA JIRARDI

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 63/69, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50243 Nr: 966-08.2015.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT, 

CRISTIANO GOMES E CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON CIRQUEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO AGUIAR - OAB:7006-A/MT

 Vistos.

 Analisados os autos, verifico uma discrepante diferença entre os valores 

apresentados pelas partes, pelo que, entendo razoável a realização de 

novo cálculo contábil, evitando danos financeiros às partes e 

enriquecimento sem justa causa.

 Assim, nomeio perito o senhor Mauro Ferreira da Silva Júnior, contador, 

com endereço profissional na Rua Cláudio Manoel, n. 175, Bairro 

Inconfidentes, Vila Rica/MT.

Intime-se o perito nomeado para oferecer a proposta de honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo se atentar aos parâmetros fixados em 

sentença e acórdão.

Com a apresentação da proposta, intime-se o embargante a efetuar o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25324 Nr: 1723-41.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCRDS, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela defesa 

técnica do acusado Felipe Costa, às fls. 124, com fundamento no artigo 
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593, inciso II, do Código de Processo Penal, vez que presentes todos os 

requisitos de admissibilidade.

 Considerando que a Defesa não ofereceu as razões do recurso de 

apelação, intime-se para apresentá-las no prazo legal.

Após, intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo 

legal, nos termos do CPP, artigo 600, caput.

Com a apresentação, encaminhem os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Às providências. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 24 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45736 Nr: 2748-21.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROSENO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 108 o Parquet postulou pela 

desistência da oitiva das testemunhas “médico” e “enfermeira” ouvidos às 

fls. 07, frente as diversas diligências negativas em prol de suas 

intimações.

No entanto, observo que a defesa técnica também arrolou as 

mencionadas testemunhas, conforme se extrai às fls. 81.

Deste modo, intime-se a defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste informando se possui interesse na oitiva das testemunhas não 

encontradas, requerendo o que entender de direito.

Após, volva-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56978 Nr: 2494-43.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 2494-43.2016.811.0049 - Código: 56978

Requerente: ROSA COSTA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 53/58, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 2408-72.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO SANTOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 2408-72.2016.811.0049 - Código: 56825

Requerente: ADELINO SANTOS DOS REIS

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 57/60, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 8488 Nr: 700-44.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Rosa, Ailton Alves Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Braz Oliveira Sobrinho, Prudenciana 

Carvalho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Émerson Sanábria Carvalho 

- OAB:6413/MT, Manoel Messias de Jesus Costa - OAB:9.437/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 387 Nr: 304-48.1999.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agrícola s/a.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:18.294/PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim, para que devolva imediatamente os autos em 

referência, em carga por tempo excessivo, sob as penas da lei. ATO 

ORDINATÓRIO EM REITERAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 7333 Nr: 842-82.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 32036 Nr: 289-88.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Gian da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Pereira de Oliveira, Eva Roja da 

Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso. ATO ORDINATÓRIO EM REITERAÇÃO 

PELA SEGUNDA É ÚLTIMA VEZ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 8489 Nr: 701-29.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Rosa, Ailton Alves Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Braz Oliveira Sobrinho, Wellington 

Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Émerson Sanábria Carvalho 

- OAB:6413/MT, MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - OAB:9437/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1311 Nr: 273-57.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora e Consórcio s/c Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31716 Nr: 61-16.2013.811.0035

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUENESSE DYOGO DO CARMO 

- OAB:10286/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38730 Nr: 748-22.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria de Souza, MVdSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Lucio Farias Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 DECISÃO/HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO/OFÍCIO Nº 1777/18.

Vistos etc.

Inicialmente registro que este Magistrado foi formalmente cientificado da 

respectiva substituição legal somente nesta data, às 17:28h.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por MARIA 

VITÓRIA DE SOUZA FARIAS CESAR, representada por sua avó materna 

senhora ELZA MARIA DE SOUZA em desfavor de SANDRO LÚCIO 

FARIAS CESAR, todos qualificados nos autos.

À ref. 62, determinou-se a prisão civil do executado pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Vieram aos autos informação acerca do cumprimento do mandado de 

prisão civil em face do executado às refs. 73/83.

Por meio de petição de ref. 86, as partes informaram que entabularam 

acordo, pugnando por sua homologação e a suspensão do curso da 

execução até o cumprimento integral do mesmo, com a expedição do 

competente Alvará de Soltura em nome do executado.

É o relatório. Decido.

 Observando a aparente regularidade das cláusulas da avença, 

HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes para que surta os efeitos 

inerentes, e SUSPENDO o presente feito até o cumprimento do acordo.

Por consequência REVOGO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO SANDRO 

LÚCIO FARIAS CESAR. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA.

Decorrido o lapso temporal, intimem-se as partes e o MPE para 

manifestação quanto à extinção.

 VALE A PRESENTE COMO OFÍCIO NO QUE COUBER.

Ciência ao MPE acerca da presente.

Cumpra-se.

De Alto Araguaia para Alto Garças/MT, 29 de agosto de 2018.

_________________________________

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 434-67.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Macena Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 
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concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100213 Nr: 1533-67.2018.811.0038

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEB, RCL, KBP, ABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Alice Bernardete Parra Merino - OAB:MT - 

12669, Jackeline Oliveira da Silva Matos - OAB:42089/OAB/PR, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Sendo assim, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por SIRLEN ESPINOZA 

BATISTA e RONALDO CEZARIO LOPES, e realizado no Núcleo de Prática 

Jurídica da FCarp.Em consequência, tendo a homologação efeito de 

sentença entre as partes, DECIDO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código de Processo 

Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários 

advocatícios na forma pactuada, inexistindo condenação nesses de 

sucumbência.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – art. 

317, §4º da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98863 Nr: 948-15.2018.811.0038

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdA, TTVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Compulsando os autos, constato acordo entre as partes sobre, 

guarda, alimentos e visitas, conforme termo nos autos requerendo sua 

homologação.Concordam que a mãe/genitora ficará com a guarda 

unilateral da menor T. V. V. dos A. nascido dia 3/2/2016 e que as visitas, 

durante a semana, serão livres, desde que previamente consultada e 

avisada, e que os finais de semana serão alternadas entre os genitores. 

Aduz que o pai/genitor pagará a título de pensão alimentícia, o valor de 

R$104,94 (cento e quatro reais e noventa e quatro centavos) 

correspondente a 11% (onze por cento) do salário mínimo vigente, que 

será pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado na Conta 

Bancária n. 25.267-0, agência n. 2939-4, Banco do Brasil, de titularidade 

da mãe/genitora THALIA TANAINA VICENTE DE OLIVEIRA.Sendo assim, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado por ELIO SANTANA DOS ANJOS e THALIA 

TANAINA VICENTE DE OLIVEIRA.Em consequência, tendo a homologação 

efeito de sentença entre as partes, DECIDO o processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código de 

Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100172 Nr: 1527-60.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Cardoso Honorato, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas Leite - 

OAB:MT/ 17.994

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, tendo em vista 

ausência justificada da representante do Ministério Público, CANCELO 

audiência anteriormente marcada, assim como REDESIGNO para o dia 20 

de setembro de 2018 (quinta-feira), às 16h45min, e, consequentemente, 

DETERMINO que intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por 

carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 

80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 

17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102495 Nr: 2535-72.2018.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos, faltando o requisito legal, em 

decorrência da inadequação do meio eleito, JULGO EXTINTOS os 

pedidos/processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e, consequentemente, 

INDEFIRO a inicial desde logo, com fulcro no art. 267, I do CPC/NCPC, art. 

485, I.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 
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de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 2066-60.2017.811.0038

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rios Reis Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERO INTIMAÇÃO: Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 

31/2016-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme calculo da 

contadoria judicial juntado aos autos no dia 11/7/2018, ref. 25.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102529 Nr: 2543-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Fidelis Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O, 

Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, tomar as devidas 

providencias, no sentido de redistribuir o feito perante o Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca de Araputanga/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102529 Nr: 2543-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Fidelis Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O, 

Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial 

Cível da Fazenda Pública da Comarca e DETERMINO que, intimada a parte 

dessa e nada requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso 

por irresignada com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição do 

processo no juízo competente, com as anotações e baixas – NCPC, art. 

64, § 3º.Intime.Cumpra, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 2066-60.2017.811.0038

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rios Reis Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o douto advogado da parte autora 

devidamente intimado via DJE, até a presente data não comprovou nos 

autos o pagamento das custs devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60428 Nr: 543-81.2015.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Ana Carolina Aguiar e Souza - 

OAB:MT/16918, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de LINO RODRIGUES DA SILVA e AMARA 

FRANCISCA MENDES, nos termos do art. 269, I, do CPC e art. 226, § 6º, da 

CRFB/88.A esposa/mulher manterá o nome de casada, diante da ausência 

de manifestação em sentido contrário e citação por edital, quem 

DETERMINO seja intimada PESSOALMENTE, diante da localização de 

endereços através dos sistemas disponíveis, e, discordando ela do 

resultado do decisum, apresentar pedido declaratório de nulidade pela 

falta de citação pessoal sem esgotar os meios ou interpor recurso de 

apelação.Condeno a parte requerida/sucumbente no pagamento das 

taxas, custas e despesas processuais, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo 

da Defensoria Pública, nos termos de precedentes do E. Tribunal de 

Justiça local, in verbis:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL 

– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VERBA 

HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – 

EC Nº. 80/14 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a Emenda 

Constitucional nº. 80 de 04 de junho de 2014, não são mais devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a 

esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. 2. 

Decisão monocrática mantida. (Ag 12587/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71150 Nr: 2710-37.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Bento Rodrigues, Zilda Maria Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cavalcante dos Santos, Marlucia da 

Silva Cavalcante, Elizangela Carvalho Benvenute Ribeiro, Anderson 

Caetano Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869, Fidélis Itamar de Queirós - OAB:MT - 12145, 

Taiza Borges Bernardes - OAB:14.399/MT, Vicente Andreotto 

Junior - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado.

Trato de EMBARGOS DE TERCEIRO - NCPC, art. 674 e ss. - ajuizado por 

ATAÍDE BENTO RODRIGUES e ZILDA MARIA SOARES RODRIGUES em 

desfavor de EDSON CAVLACANTE DOS SANTOS, MARLUCIA DA SILVA 

CAVALCANTE, ANDERSON CAETANO RIBEIRO e ELIZANGELA 

CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO, cujos pedidos são, entre outros, de 

concessão de medidas liminares para mantê-los na posse e determinar ao 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Araputanga-MT, realize o registro da presente Escritura de Compra e 

Venda, prenotada sob o n. 9086, protocolo n. 12973, de 08/04/2016, a 
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suspensão da tramitação do processo n. 2173-80.2012.811.0038 (52255), 

a ciência ao embargados, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para, querendo, apresentarem a defesa, assim como procedência final de 

pedidos.

Em que pese os fundamentos apresentados, diante da distribuição por 

dependência e análise conjunto de ambos os processos mencionados, 

com a necessidade de produção de provas outras no processo n. 

2173-80.2012.811.0038 (52255), com resultado que atinge o em epígrafe, 

assim como porque ausente o periculum in mora em aguardar a 

manifestação da parte adversa, DETERMINO que cientifique/intime o(s) 

embargado(s), através de advogado(a) constituído ou, na ausência 

desse, pessoalmente, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum – 

NCPC, art. 679.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52255 Nr: 2173-80.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Cavalcante dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Carvalho Benvenute Ribeiro, 

Anderson Caetano Ribeiro, Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidélis Itamar de Queirós - 

OAB:MT - 12145, Taiza Borges Bernardes - OAB:14.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NCPC, art. 536 e ss. -, tendo 

como INTERESSADOS os em epígrafe –, cujas provas serão verificadas 

de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, 

art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 23 de outubro de 2018, às 13h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, através do 

seus(suas) advogado(a,s) constituído(a,s) – NCPC, art. 269 e ss. -, da 

data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 

inércia na realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-15.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TESSAROLO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pela 

parte autora. Diante disso, INTIMO a requerente para se manifestar. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 47/2018-DF A Excelentíssima Senhora MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da 

Comarca de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,   Considerando que a Gestora Geral no período de 22 a 

31/10/2018 estará em usufruto de férias e, no período de 05 a 09/11/2018, 

estará em usufruto de compensatórias; Considerando a necessidade de 

designação de Gestor Geral em substituição no período de usufruto de 

férias e compensatórias da titular,     R E S O L V E:       Art. 1º- Designar a 

Gestora Administrativa III, Sra. Domingas Maria da Silva Lima – mat. 1114, 

para substituir a Gestora Geral no período de 22 a 31/10/2018 (férias) e, 

no período de 05 a 09/11/2018 (compensatórias).     Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   Arenápolis-MT, 30 de agosto 

de 2018   MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito      table

 PORTARIA Nº. 47/2018-DF

 A Excelentíssima Senhora MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que a Gestora Geral no período de 22 a 31/10/2018 estará 

em usufruto de férias e, no período de 05 a 09/11/2018, estará em 

usufruto de compensatórias;

 Considerando a necessidade de designação de Gestor Geral em 

substituição no período de usufruto de férias e compensatórias da titular,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar a Gestora Administrativa III, Sra. Domingas Maria da 

Silva Lima – mat. 1114, para substituir a Gestora Geral no período de 22 a 

31/10/2018 (férias) e, no período de 05 a 09/11/2018 (compensatórias).

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 30 de agosto de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20389 Nr: 755-17.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:, Diego Pereira Machado - OAB:Mat. 1526582

 Intimo parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

no prazo legal, querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42394 Nr: 423-45.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L Moura Torres -Me, José Roberto Torres, 

Joana Lucia Moura Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:MT/15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Cuida-se Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO 

S.A. em face de J. L. MOURA TORRES –ME, JOSÉ ROBERTO TORRES e 

JOANA LUCIA MOURA TORRES, todos devidamente qualificados.

Entrementes, foi determinado a intimação do exequente através de seu 

representante legal para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do Provimento 84/2014 da CGJ, com a ressalva de 

que o não atendimento do determinado, no referido prazo, ocasionaria a 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041 – fl. 

51.

A fl. 52 foi certificado o decurso do prazo para manifestação do 

exequente.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que o exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

intimado para impulsionar o feito a fim de promover o que compete, 

permaneceu inerte.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo exequente.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13997 Nr: 2404-56.2006.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio José Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Wieczorek e Duarte - 

Auto Posto Três

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, foi cadastrado o novel 

patrono das partes, conforme determinação de fl. 83. Desta feita, 

impulsiono os presentes autos para intimar as partes Requeridas, através 

de seus patronos, via DJE, para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto as informações de fl. 281.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13977 Nr: 2379-43.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Santos Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Bianca Liz de Oliveira Fuzetti - 

OAB:230443/MT

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22301 Nr: 815-53.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Ecofarm Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio de Lima -Rep. Por Sônia 

Regina Nagy de Lima Sony, Nasi Soni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra Francisca de Souza - 

OAB:6249/MT, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Pagani - OAB:16783

 Vistos.

Cuida-se de ação indenizatória com pedido liminar de retenção por 

benfeitorias ajuizada por AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA em face de 

ESPÓLIO DE ANTONIO DE LIMA, rep. por Sônia Regina Nagy de Lima Sony.

Verifica-se que os autos estão aguardando resposta do perito nomeado 

em relação aos quesitos apresentados às fls. 409v/410.

Ademais, a parte requerida pugnou pelo apensamento do feito à ação de 

reintegração de posse nº 233/2000 (código 3842), que a mesma move em 

face do autora da presente demanda, afirmando que o direito de retenção 

esgrimido neste feito se refere à ordem de reintegração formulada 

naqueles autos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente dessume-se dos autos a existência de conexão entre 

demandas (autos n. 233/2000 - código 3842), de modo que, com 

fundamento nos artigos 55 e parágrafos do CPC, APENSE-SE o presente 

feito à aquela demanda, em tramite nesta Comarca, para julgamento 

conjunto da lide.

Ressalto que em ambas as ações há pendência em relação à 

apresentação final da perícia determinada.

Assim, após o apensamento das demandas, intime-se o perito nomeado 

em ambas as ações Sr. Engenheiro Florestal LEANDRO PIOVESAN 

TOFFOLO, para que apresente as perícias determinadas com as 

respostas de todos os quesitos, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência em caso de inércia.

Acostando aos autos os laudos periciais, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 1155-50.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 
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Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em julgado devidamente certifico, e nada 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 99-50.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Portela Alves - 

OAB:OAB/MT 15.418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante do aporte de novo cálculo de pena aos autos, 

INTIMA-SE o Douto causídico patrocinador da defesa do Recuperando, 

para, querendo, no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50278 Nr: 1973-07.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários 

advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o 

direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível 

ultrapassar em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela II, reduzo os 

honorários periciais arbitrados em R$. 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

em favor do perito Dr. Renan Junior Nascimento Sidoni, atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.Com o trânsito em julgado 

devidamente certificado e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos 

com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA 

com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov .  n º  42 /2008 /CGJ/MT. INTIMEM-SE.  CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17156 Nr: 766-17.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Elias Bernardo Souza - OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 1.243.345

 VISTOS.

 RELATÓRIO: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a redução do montante executado para o valor de R$ 

65.712,20 (sessenta e cinco mil setecentos e doze reais vinte centavos), 

sendo R$ 65.084,18 (sessenta e cinco mil oitenta e quatro reais dezoito 

centavos), referente às parcelas atrasadas e R$ 628,02 (seiscentos vinte 

e oito reais dois centavos), referente aos honorários advocatícios (fl. 

110), sob a alegação, em essência, de excesso na execução.

O impugnado manifestou-se a fl. 127, discordando do cálculo apresentado 

pelo embargante, querendo que os autos

 FUNDAMENTO: O pedido comporta julgamento antecipado, porque não há 

necessidade de produção de outras provas - art. 355, I, CPC.

Pois bem, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença cujo mérito 

cinge-se sobre a correção monetária das parcelas correspondentes ao 

benefício concedido a parte autora.

Às taxas de correções monetárias e juros, prevista no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal aprovado pela Resolução n. 267/2013, objetiva auxiliar 

a elaboração dos cálculos na fase judicial de liquidação de sentença, 

reúnindo, sistematicamente, a legislação e a jurisprudência sobre o tema, 

fixando que a Taxa Referencial (TR) deve ser afastada como índice de 

correção monetária, tendo em vista não servir como fator de atualização 

do valor de compra da moeda.

 Assim, para fins de cálculo dos juros de mora e da correção monetária, 

devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.

Entretanto, em 26/06/13, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do 

julgamento do Recurso Especial n. 1.270.439/PR, julgado sob o rito do art. 

543-C do CPC (Recursos Repetitivos), decidiu que, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, “os juros 

moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período”.

Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-CDO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA 

PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. 

MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. 

AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS 

PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. VERBAS 

REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA 

FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 

9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). (...) 12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento 

para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve 

ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, 

retroagir a período anterior a sua vigência. 13. "Assim, os valores 

resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de 

atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto 

vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão 

seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 

1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12). 
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14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, 

por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao 

art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres 

Britto. 15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"contida no § 12 

do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de 

remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, 

portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser 

aplicada aos débitos da Fazenda Pública. 16. Igualmente reconheceu a 

inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" 

quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso 

porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, 

incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo 

esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado 

quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário. 17. Como o 

art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente 

reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a 

inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. 

Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09: (a) a correção monetária das dívidasfazendárias deve 

observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não 

se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de 

poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as 

quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no 

Supremo, Min. Ayres Britto, nãoespecificou qual deveria ser o índice de 

correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto 

vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação 

imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem 

origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança 

entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados àcaderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 

Lei9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em 

parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução 

STJ n.º 08/2008. (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

Já em 25/03/15, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de 

ordem nos autos das ADINs 4425 e 4357, em sede de modulação dos 

efeitos das decisões, conferiu eficácia prospectiva à declaração de 

inconstitucionalidade, fixando como marco inicial, para que se deixe de 

aplicar a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/07 (com redação dada pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960/2009), quanto à atualização monetária pela TR dos 

créditos EM PRECATÓRIO, a data de conclusão do julgamento da referida 

questão de ordem, ou seja, 25/03/2015.

Do que foi decidido nas referidas ADINs, conclui-se que o STF se 

manifestou apenas quanto à forma de cálculo para atualização dos 

valores de precatórios, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação 

da TR como índice de correção monetária dos débitos fazendários 

inscritos em precatórios, ou seja, no período compreendido entre a 

inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento, faltando 

ainda pronunciamento expresso em relação à atualização monetária na 

fase anterior à expedição do precatório, quanto às condenações, que 

compreende o período entre o dano efetivo e a imputação de 

responsabilidade à Fazenda Pública.

Sucede que, após o STJ ter pacificado entendimento sobre a matéria no 

REsp n. 1.270.439, o STF, no julgamento que reconheceu a repercussão 

geral da matéria - RE n. 870.947/SE - em 16/04/15, expressamente decidiu 

que:

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de 

relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados 

pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela 

Lei nº 11.960/09.

 (...)

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas 

à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano 

efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo 

Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em 

pleno vigor.

Portanto, a correção monetária de benefícios de prestação continuada 

deve tomar como base os índices previstos no Manual de Cálculos da JF 

até a vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/91, o qual prevê que as condenações impostas à Fazenda Pública 

de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC (isso 

referente ao beneficio previdenciário), já em caso de beneficio 

assistencial aplica-se o IPCA-E. Quanto aos juros moratórios devem seguir 

a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Frisa-se que, os 

juros de mora em condenação anterior a Lei n. 11.960/2009, tem incidência 

de 1% ao mês.

Nesse sentido, ainda temos a seguinte jurisprudência do STJ:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no 

período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 

(recurso repetitivo) (Info 620).

 Frisa-se que o valor do beneficio deve ser reajustado a cada ano, bem 

como, os índices de correção a serem aplicados aos valores retroativos.

Ademais, conforme preceitua o artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, nas 

condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).

Assim, analisando os cálculos colacionado nos autos, conclui-se que o 

cálculo do quantum debeatur apresentado pelo impugnante/devedor (fls. 

114/115) está de acordo com os parâmetros acima expostos.

DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para 

minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 65.712,20 (sessenta e cinco 

mil setecentos e doze reais vinte centavos)”, referente às parcelas 

atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que será 

atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09, até a presente data.

CONDENO a parte impugnada – CPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa 

previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 

o seu serviço, com a concordância da parte adversa – CPC, art. 85 e §§ 

1º e 2º -, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.

CERTIFICADO o trânsito em julgado e INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada.

Após, EXPEÇA-SE ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - 

RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a 

expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE 

as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução 

n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 
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Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42749 Nr: 864-26.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda de Lima Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 RELATÓRIO: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a redução do montante executado para o valor de R$ 

13.749,31 (treze mil setecentos quarenta e nove reais trinta e um 

centavos), sendo R$ 12.499,37 (doze mil quatrocentos noventa e nove 

reais trinta e sete centavos), referente às parcelas atrasadas e R$ 

1.249,94 (um mil duzentos quarenta e nove reais noventa e quatro 

centavos), referente aos honorários advocatícios (fl. 9110-v), sob a 

alegação, em essência, de excesso na execução.

O impugnado manifestou-se a fl. 113, pugnando pela improcedência da 

impugnação, eis que o período de 14.04.2014 a 31.05.2014 fora pago em 

02.09.2014, bem como que a dívida fora atualizada até 08/2015, sendo 

que deveria ter sido atualizada até 11.07.2017, data da confecção do 

cálculo pelo Instituto.

FUNDAMENTO: O pedido comporta julgamento antecipado, porque não há 

necessidade de produção de outras provas - art. 355, I, CPC.

Pois bem, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença cujo mérito 

cinge-se sobre o período para pagamento das parcelas em atraso.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que o beneficio foi concedido 

desde o requerimento administrativo, sendo 08.03.2013, ainda, extrai-se 

da relação de crédito (fl. 102) que o período compreendido entre 

17.04.2014 a 31.05.2014 fora pago em 02.09.2014 com a devida correção 

monetária.

Destarte, da simples análise, as parcelas atrasadas compreende-se no 

período de 08.03.2013 a 16.04.2014.

Calhar dizer que a correção monetária de benefícios de prestação 

continuada deve tomar como base os índices previstos no Manual de 

Cálculos da JF até a vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91, o qual prevê que as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC (isso 

referente ao beneficio previdenciário), já em caso de beneficio 

assistencial aplica-se o IPCA-E. Quanto aos juros moratórios devem seguir 

a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Frisa-se que, os 

juros de mora em condenação anterior a Lei n. 11.960/2009, tem incidência 

de 1% ao mês.

Nesse sentido, ainda temos a seguinte jurisprudência do STJ:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no 

período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 

(recurso repetitivo) (Info 620).

 Destaca-se que o valor do beneficio deve ser reajustado a cada ano, bem 

como, os índices de correção a serem aplicados aos valores retroativos.

Ademais, conforme preceitua o artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, nas 

condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).

Assim, analisando os cálculos colacionados aos autos, conclui-se que o 

cálculo do quantum debeatur apresentado pelo impugnante/devedor (fl. 

102-v) está de acordo com ilustrado acima.

DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 13.749,31 (treze mil 

setecentos quarenta e nove reais trinta e um centavos)”, referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os 

juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09, até a presente data,

CONDENO a parte impugnada – CPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa 

previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 

o seu serviço, com a concordância da parte adversa – CPC, art. 85 e §§ 

1º e 2º -, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2º e 3º.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada.

Após, EXPEÇA-SE ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - 

RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a 

expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE 

as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução 

n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44496 Nr: 471-67.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPMB, DPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao dedilhar os autos, em atenção ao contido na petição de fls. 45/47, 

verificamos que, de fato, houve equívoco desta serventia ao lavrar a 

certidão de fl. 42, tal como narrado pelo patrono da parte autora. Dessa 

forma, nesta data expediu-se Carta Precatória à comarca de Várzea 

Grande/MT, em estrito cumprimento ao comando de fl. 39/39-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 54-85.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Gabriel Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63778 Nr: 4472-90.2017.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Barreiros de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...I. INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 

inicial, informando nos autos quem são os confinantes, apresentando o 

endereço completo, bem como incluindo no polo passivo o atual 

proprietário do imóvel, constante na Matrícula sob n. 4.129, qualificando-o, 

sob pena de extinção.II. Cumprido o item supra na íntegra, desde já 

DETERMINO a inclusão do proprietário do imóvel no posso passivo.III. Em 

seguida, RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.IV. Por 

ora, DISPENSO a realização de audiência de conciliação, em virtude da 

necessidade de citação editalícia dos possíveis interessados ausentes. 

Contudo, isso não impede que ao longo do trâmite processual, havendo 

possibilidade de conciliação, seja designada audiência de forma pontual.V. 

CUMPRA a Secretaria as seguintes providências:a)CITE-SE o réu para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a 

contar da primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, ambos do CPC), 

observando que os ausentes, incertos e desconhecidos, deverão ser 

citados por edital.b)CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes (CPC, art. 

246, § 3º), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, integrarem 

a relação processual.c)CITEM-SE, por edital, com o prazo de 20 dias úteis, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 257, III, e 259, 

I, ambos do CPC).d)OFICIEM-SE aos representantes judiciais da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Arenápolis/MT, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de juntada aos autos do 

aviso de recebimento, manifestem interesse na causa, a qual envolve o 

imóvel urbano residencial no Lote Urbano nº 08, Quadra 37, situado na 

Rua Silvano Rodrigues da Silva, em Arenápolis/MT.e)OFICIE-SE ao Oficial 

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT, 

solicitando informações se o Lote de Terreno Urbano nº 08, Quadra 37, 

situado na Rua Silvano Rodrigues da Silva, nesta Cidade, encontra-se 

matriculado e/ou registrado naquela serventia.f)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50729 Nr: 94-28.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileuza Alves de Matos Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 RESOLVO O MÉRITO (art. 487, III, “a”, CPC), e HOMOLOGO/JULGO 

PROCEDENTE os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO para o fim de 

decotar/excluir o excesso apontado de R$ 12.092.69 (doze mil noventa e 

dois reais sessenta e nove centavos), e homologar o débito total de R$. 

40.854,50 (quarenta mil oitocentos cinquenta e quatro reais cinquenta 

centavos).Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

(art. 85 e §§ 1º e 2º, CPC), cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º, CPC).Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório (art. 496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, TRANSLADE cópia 

reprográfica dessa sentença e planilha de cálculo para os autos da 

execução em apenso, a fim de que nela seja dado o prosseguimento do 

necessário ao pagamento/adimplemento, e arquive com as baixas e 

anotações de estilo.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5º da 

CNGC, com redação alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ, P. I. 

Cumpra.Às providências.Arenápolis/MT, 02 de agosto de 2017.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68596 Nr: 1804-15.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 587 de 713



 Vistos.

I - Considerando que esta Magistrada foi convocada pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, REDESIGNO o DIA 09 (NOVE) DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 15H20MIN para realização da audiência de instrução e 

julgamento anteriormente designada.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

devendo ser observado eventual detração penal.

b) Efetuado o cálculo, ABRA-SE vista ao Ministério Público e a defesa 

técnica, já nomeado à fl. 59, respectivamente, para manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

c) Após, VOLTEM-ME conclusos para audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18211 Nr: 116-33.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Vistos.

1. Diante do Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ, no qual informar que o 

STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem planos 

econômicos, a fim de aguardar o início do funcionamento da plataforma 

online, criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO destes autos, 

arquivando-o provisoriamente, sem, contudo, proceder-se à baixa na 

distribuição.

2. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46158 Nr: 1711-91.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itaú Leasing de Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL OLIVEIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, nos termo do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para confirmar a 

liminar de reintegração de posse do bem, com a consequente extinção do 

contrato pactuado entre as partes.Outrossim, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto do réu a fim de determinar a 

restituição do VRG, se o produto da soma do VRG quitado com o valor da 

venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, 

cabendo, ainda, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras 

despesas ou encargos contratuais.Condeno a Requerida no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, no tocante aos pleitos iniciais, 

o que faço nos termos do art. 85, §2º do CPC, observado o disposto no 

artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita.Condeno 

a Requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser 

restituído em relação ao VRG, no tocante ao pedido contraposto, o que 

faço nos termos do art. 85, §2º do CPC.Sem prejuízo ao cumprimento 

desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50652 Nr: 59-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gonçalves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840

 RESOLVO O MÉRITO (art. 487, III, “a”, CPC), e HOMOLOGO/JULGO 

PROCEDENTE os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO para o fim de 

decotar/excluir o excesso apontado de R$ 9.402,06 (nove mil 

quatrocentos e dois reais seis centavos), e homologar o débito total de R$. 

39.302,94 (trinta e nove mil trezentos e dois reais noventa e quatro 

centavos).Condeno a parte embargada – CPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

(art. 85 e §§ 1º e 2º, CPC), cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º, CPC).Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório (art. 496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, TRANSLADE cópia 

reprográfica dessa sentença e planilha de cálculo para os autos da 

execução em apenso, a fim de que nela seja dado o prosseguimento do 

necessário ao pagamento/adimplemento, e arquive com as baixas e 

anotações de estilo.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5º da 

CNGC, com redação alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ, DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50652 Nr: 59-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gonçalves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840

 Vistos etc.

1. CERTIFICO a tempestividade dos Embargos à Execução, uma vez que a 

Autarquia requerida foi citada para opor embargos no dia 25.11.2015 

[Aviso Postal de fl. 153 dos autos 973-79.2009.811.0026, Cód. 19078], o 

qual foi juntado na ação principal em 26.01.2016, conforme ficha de 

juntada de peças e o protocolo dos embargos, que se deu no dia 

17.01.2016, dentro do lapso de 30 (trinta) dias, em atenção ao art. 730 do 

CPC/73, vigente na época da intimação.

2. Assim, RECEBO os Embargos à Execução, por sua tempestividade, com 

efeito suspensivo, porquanto da inaplicabilidade do § 1º do art. 919 do 

CPC/2015, ante a Fazenda Pública Nacional não se sujeitar a penhora, 

depósito nem caução, não precisando garantir o juízo para opor seus 
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embargos e porque a expedição de precatório ou requisição de pequeno 

valor depende do prévio trânsito em julgado [CF/88, art. 100, §§ 3º e 5º], 

de sorte que somente poderá ser determinado o pagamento, se não 

houver mais qualquer discussão quanto ao valor executado.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se a parte Embargada, na pessoa de seu advogado [processo 

principal nº 973-79.2009.811.0026, Cód. 19078], para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar os Embargos à Execução;

b) Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação da impugnação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Arenápolis, 30 de maio de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000025-08.2018.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recuso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE LOURDES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000038-07.2018.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recuso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000046-81.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 14984929) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000046-81.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 14984929) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000016-46.2018.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS PASSOS GOMES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000172-68.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000107-73.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-04.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PIMENTA LTDA (REQUERENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010095-04.2014.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e em razão peculiaridades da presente ação que envolve empresa 

em recuperação judicial com diretrizes próprias para satisfação dos 

créditos, ditadas pela assembleia de credores, intimo a requerida para, no 

prazo de 10 dias, dizer se concorda com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000311-83.2018.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, INTIMO a reclamada através de seu procurador (id 13853615), 

para dar cabal cumprimento à decisão de id 13648740, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária e responsabilização por 

crime de desobediência, nos termos da legislação em vigor.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52127 Nr: 557-44.2013.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos etc.

Ante a renúncia do advogado dativo outrora nomeado, NOMEIO como 

defensora dativa a Dra. Thais dos Santos Diniz, OAB-DF 35730, advogada 

militante nesta Comarca, que deverá ser intimada da aludida nomeação, 

para promover a competente demanda, se manifestando acerca da 

petição fls.110/112, no prazo de 10(dez) dias.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o executado desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24635 Nr: 871-92.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS VALE DO 

ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Defiro o pedido fls127/128 em seus termos, intime-se o requerente para 

que peça o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56810 Nr: 603-62.2015.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIACOMET IND. DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - OAB:8345 MT, MEIRE 

CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23599 Nr: 1301-78.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCI BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Ramos - 

OAB:3559-B/MT

 Remetam-se os autos ao TJMT com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65454 Nr: 1372-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O

 Certifico que ante a apresentação de alegações finais pelo representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, abro vista dos autos a defesa, para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20135 Nr: 825-11.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VASCONCELLOS 

ROCHA - OAB:

 Remetam-se os autos ao TRF1, com as baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25006 Nr: 1242-56.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO RODRIGUES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intime-se o patrono do requerente para regularize a representação 

processual nos autos em vista do retro informado falecimento do 

requerente, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59558 Nr: 389-37.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO NIERO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda, Luiz Cesar Bornello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de ref. 22 e DETERMINO a expedição de carta precatória.

Cumpra-se servindo a presente decisão de ofício/precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59029 Nr: 208-36.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: campo forte representações agicolas ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAM VILMAR PIETSRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18318/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

As partes estabeleceram acordo à ref. 32 dos autos e requereram a 

homologação do mesmo.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

Sem custas judiciais.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63243 Nr: 8-92.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 203-14.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CORTESE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA 

- OAB:21157/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55174 Nr: 1410-19.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTON ROGÉRIO LUCHTENBERG, 

DOMINGOS GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA! - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES! - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64051 Nr: 488-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES, DIORLEI BORGES, 

MARIA DE LOURDES ZANETE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 602-43.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OSTE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SOUZA SILVA, CECILIA 

TEREZA PASUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63383 Nr: 86-86.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivair Balena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61918 Nr: 1656-44.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMOZZATO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição de ref. 19 a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Eventuais custas ficam a cargo da exequente.

Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 31-09.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON APARECIDO MORENO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Radio e Televisão Nacional LTDA - EPP, PEDRO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 869-78.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL IND E COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIANA EMANUELA MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59220 Nr: 283-75.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - 

POR SEU INVENTARIANTE ALCEU ORESTES CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira tatiane Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA 

- OAB:21157/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25416 Nr: 202-05.2011.811.0100

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NEITON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARCANTE, ANGELA CRISTINA BILIBIU 

MARCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA 

RODRIGUÊS SABARÁ - OAB:10.950-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Imissão de Posse proposta por ANTÔNIO NEITON DA 

SILVA em face de JOEL MARCANTE e ANGELA CRISTINA BILIBIU 

MARCANTE, todos qualificados nos auto.

Tendo em vista a certidão de fls. 90, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito com 

base no artigo 485, III, do CPC.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais residuais a serem calculados 

pelo contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59001 Nr: 204-96.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intime-se o exquente para que apresente o endereço atualizado para fins 

de citação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62824 Nr: 2190-85.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBSON ALCANTARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59218 Nr: 281-08.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE CORTESE VARISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira tatiane Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA 

- OAB:21157/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59219 Nr: 282-90.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - 

POR SEU INVENTARIANTE ALCEU ORESTES CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira tatiane Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA 

- OAB:21157/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20396 Nr: 1073-74.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MARIUSSI, MARLI NUNES MARIUSSI, ADAIR 

MARIUSSI, MARIA LUCI MARIUSSI, JUAREZ MARIUSSI, ANA LUCIA DA 

SILVEIRA UTRERA MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

LIBANEZ - OAB:6281-MT

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos documentos 

retro juntados e requeiram o que lhes for de direito, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19366 Nr: 64-77.2007.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 14ª Vara Cível Comarca de Cuiabá - MT, 

VALDIR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Determino a realização da praça em data a ser informada pelo leiloeiro, 

conforme avaliação retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 1360-22.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 430-38.2015.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON APARECIDO MORENO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON EVANGELISTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 
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OAB:18821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Valente - OAB:8.116-B, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64359 Nr: 704-31.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES, DIORLEI BORGES, 

MARIA DE LOURDES ZANETE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64963 Nr: 1079-32.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 13.

Intime-se o exequente para que justifique a distribuição do feito na 

Comarca de Brasnorte/MT, uma vez que o executado reside em outro 

Estado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 1351-07.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS VALE 

DO ARAGUAIA, PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6879

 Intime-se o executado para que se manifeste acerca da petição fls.71/72 

e acerca do BACENJUD retro realizado, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 255-73.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL IND E COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPACK – COMERCIO, DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 2261-87.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72470 Nr: 2100-09.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Intime-se o executado por meio da PGE (com o envio dos autos) para 

apresentação de Embargos à Execução no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para apresentação de Impugnação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67958 Nr: 3003-78.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, Salvador 

Souza de Lima, Gildeni Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 594 de 713



PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67427 Nr: 2660-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, VILSON TARCISIO ENZWEILER, JONES 

ENZWEILER, ROSANE MARASCA ENZWEILER, LODECI AP. M. DE SOUZA 

ENZWEILER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68424 Nr: 3289-56.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JERÔNIMO MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69344 Nr: 331-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO PARIS MARCHESIN- EPP, WOLMAR 

MARCHESIN, SALETE LOURDES PARIS MARCHESIN, FABRÍCIO PARIS 

MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68558 Nr: 3357-06.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA, 

ROBSON LUIZ PELLENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67874 Nr: 2944-90.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLMAR MARCHESIN, FABRÍCIO PARIS 

MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 2973-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON ANASTACIO CAMPANHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZANIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

A jurisprudência tem firmado o entendimento de que para a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos e não apenas baseado na simples declaração, 

uma vez que a Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a assistência 

judiciária, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO 

JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - EMENDA A INICIAL – Valor 

da causa – matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ 

– NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, 

DO CPC – POSSIBILIDADE VALOR A SER FIXADO CONFORME 

PARÂMETRO DISPOSTO EM PREÇO DO HECTARE DO IMÓVEL POR 

PLANILHA APRESENTADA PELO INCRA/MT – RECURSO DESPROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda que se trate de ação 

declaratória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo 

econômico, isto é, ao proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação 

de usucapião o valor da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial 

para lançamento do imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo 

inclusive ser modificado de ofício pelo Magistrado, por se tratar de matéria 

de ordem pública. (AI 5329/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 

31/07/2015)”

Assim, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte 

autora, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada. Intime-se a parte autora para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas 

iniciais e taxas processuais, sob pena de baixa na distribuição e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68230 Nr: 3185-64.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71659 Nr: 1793-55.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE CORTI POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE SCHRANK 

- OAB:378112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69221 Nr: 228-56.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHRODERv

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 3571-94.2017.811.0100

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72464 Nr: 2096-69.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

COTRIGUAÇU/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SERGIO FILHO, NATALÍCIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.659-B, Glaucio André Luiz do Carmo Pinto - OAB:OAB/MT 

23.573-O, Mateus Gonçalves da Silva - OAB:OAB/MT 21.384
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 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, 

para a data de 26 de setembro de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72651 Nr: 2190-17.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ARENAPOLIS/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRICILLA SQUINELLO 

NOGUEIRA - OAB:11132

 Intimação dos réus, na pessoa de sua advogada, para comparecerem a 

audiência de inquirição da testemunha RICARDO NOGUEIRA, que foi 

designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 26 de setembro de 

2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72684 Nr: 2201-46.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína - MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 5422-B

 Intimação dos réus, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 26 de 

setembro de 2018, às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66640 Nr: 2110-87.2017.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusane Gomes Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI JANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )”Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72091 Nr: 1949-43.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68292 Nr: 3217-69.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ARAÚJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE JUNG GUIMARÃES - 

OAB:90175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71629 Nr: 1773-64.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ANDRADE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69552 Nr: 461-53.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANE LTDA, WOLMAR 

MARCHESIN, SALETE LOURDES PARIS MARCHESIN, FABRÍCIO PARIS 

MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69105 Nr: 142-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BALENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte autora noticia que o débito fora quitado 

integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 135-93.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO DE CARVALHO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69099 Nr: 137-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asbylt Construçao Civil Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69098 Nr: 136-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS 

SULAMERICANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68924 Nr: 3623-90.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI -ME, SIDNEI ALEXANDRE DA SILVA, LILIAN COUBER INACIO SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66586 Nr: 2077-97.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI -ME, SIDNEI ALEXANDRE DA SILVA, LILIAN COUBER INACIO SILVA, 

SEBASTIAO SANTANA GOMES, CELMI CALDEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66056 Nr: 1717-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 372-30.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SANTANA GOMES, LILIAN 

COUBER INACIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72092 Nr: 1950-28.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FERNANDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71274 Nr: 1540-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINORVAN RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53203 Nr: 133-65.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, PAULO SOARES 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Marcelo Marroni Vieira de Faria - OAB:9070 MS, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, Pierre Moreau - OAB:OAB/SP 

112.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Determino a realização da praça em data a ser informada pelo leiloeiro, 

conforme avaliação retro juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53203 Nr: 133-65.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, PAULO SOARES 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Marcelo Marroni Vieira de Faria - OAB:9070 MS, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, Pierre Moreau - OAB:OAB/SP 

112.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Defiro o pedido fl.65 em seu termos, mediante recolhimento de custas de 

oficial de justiça por parte do requerente, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. PRI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67908 Nr: 2974-28.2017.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO RODRIGUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANGELO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72108 Nr: 1958-05.2018.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR KERN, Neusa Prussak, Eva Rosa Silveira, 

Sheila Francieli Kern, Benjamin Pratti, Eduardo Gazola Teixeira, LARIO 

BRACHT, VALCIR DOMICIANO DE SOUZA, Marcia Cristina Bracht, Wilson 

Dario Bracht, Neuza Gazola Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69490 Nr: 428-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO GOMES & LIMA LTDA ME, JAKELINE 

SOLANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 2502-27.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67942 Nr: 2996-86.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR MESSIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70950 Nr: 1337-08.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NALDO LACERDA, MILZA DE 

ASSUNÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70833 Nr: 1263-51.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FELIX MALHARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70966 Nr: 1340-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILZA DE ASSUNÇÃO SILVA, LENILSON 

ELEUTERIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 902-34.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ANDRADE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69402 Nr: 379-22.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DOS REIS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.
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Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71866 Nr: 1867-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Pufal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BOGONI - OAB:33784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70580 Nr: 1101-56.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECY ALEXANDRINA PEREIRA, JULIO 

LEOPOLDINO FERREIRA, TEREZA BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71737 Nr: 1841-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFHAEL DE CARVALHO COELHO, SIMEÃO 

COELHO, GENI MATHIAS DE CARVALHO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69239 Nr: 240-70.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 2975-13.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE TROMBETTA DE OLIVEIRA, LUCIANO 

MACHADO DE OLIVEIRA, CRENILZA PEREIRA DA SILVA TROMBETTA, 

MATEUS ALBERTO TROMBETTA, EDSON DA SILVA MOURA, JOICE 

TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68102 Nr: 3088-64.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.
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Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67631 Nr: 2811-48.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71275 Nr: 1541-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 2915-40.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A, 

SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66476 Nr: 2005-13.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GOMES BORBA, EDILSON SOARES 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69518 Nr: 442-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE SCHRANK 

- OAB:378112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69167 Nr: 193-96.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMEÃO COELHO, RAFHAEL DE CARVALHO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 
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representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 2820-10.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66735 Nr: 2174-97.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 2218-19.2017.811.0100

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69741 Nr: 584-51.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIL CLANDIL PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69273 Nr: 271-90.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda., DEFANT E DEFANT 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71682 Nr: 1810-91.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 549-91.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Recebo a petição inicial.

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do 

NCPC, tendo em vista o desinteresse na autocomposição manifestada pela 

autora na petição inicial, nos termos do § 5°, do art. 334 do CPC.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após a contestação, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72413 Nr: 2062-94.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 2828-84.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Brasnorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BARCELOS BRAGA - 

OAB:359441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Intime-se o Município de Brasnorte por meio da Procuradoria do Município 

(com o envio dos autos) para apresentação de Contestação no prazo 

legal.

Após, intime-se a parte autora para apresentação de Impugnação à 

Contestação no prazo legal.

Em seguida, intime-se o representante do MP para apresentação de 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70535 Nr: 1087-72.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida na pessoa do Prefeito.

Intime-se o Procurador do Município.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68150 Nr: 3123-24.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL PREVIDENCIAS E SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO PEREIRA 

SANCHES - OAB:22233/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do 

NCPC, tendo em vista o desinteresse na autocomposição manifestada pela 

autora na petição inicial, nos termos do § 5°, do art. 334 do CPC.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após a contestação, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69560 Nr: 466-75.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL PREVIDENCIAS E SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO PEREIRA 

SANCHES - OAB:22233/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do 

NCPC, tendo em vista o desinteresse na autocomposição manifestada pela 

autora na petição inicial, nos termos do § 5°, do art. 334 do CPC.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após a contestação, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 902-73.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAR SOUZA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (brasil)S/A, AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, Marco André Honda Flores - OAB:OAB/MS n. 6171

 Intime-se o requerido para que se manifeste acerca da petição 

fls.271/272, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62318 Nr: 1885-04.2016.811.0100

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAURENICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

Após, remetam-se os autos à Distribuição para correção da classe 

processual para procedimento ordinário.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54279 Nr: 1031-78.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Vistos etc.

De início, verifico que o Dr. Diego Rafael Lanzarini OAB MT 18.821, foi 

nomeado por este Juízo (ref.: 13), para promover a defesa do acusado, 

tendo apresentado resposta à acusação e, ainda, realizado a audiência de 

instrução e julgamento.

Assim sendo, ARBITRO ao referido causídico a título de honorários o 

importe de 4 (quatro) URH’s.

No mais, ao tempo em que acolho os pedidos contidos às refs.: 67 e 142, 

REVOGO a nomeação contida à ref.: 13 e, para prosseguimento na defesa 

do acusado, NOMEIO como defensor dativo o Dr. Lucas Moreira Milhomem, 

OAB-MT 21.907/O, advogado militante nesta Comarca, que deverá ser 

intimado da aludida nomeação, para promover a defesa desde então 

(apresentação das alegações finais, no prazo legal), até o deslinde deste 

feito. Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 550-81.2015.811.0100

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERJAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Dupim Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63793 Nr: 310-24.2017.811.0100

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO GOMES & LIMA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:23.419, 

Ana Carolina Scaraçati - OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

Em tempo, remetam-se os autos à Distribuição para alteração da classe 

processual para execução de título extrajudicial.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 682-51.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVÉRIO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luís Oliveira Ramos - 

Procurador - OAB:1662090

 Em vista da manifestação da requerente, expeça-se RPV conforme os 

cálculos apresentados pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56040 Nr: 301-33.2015.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentação de Impugnação à Contestação 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59093 Nr: 225-72.2016.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Marcelo Bazzan, Benta Maria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Topanotti (Rosangela 

Topanotti)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 14, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.
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Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Custas processuais pela parte autora, se houver.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 517-04.2009.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN - 

Inventariante OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR, QUIRINO MENDES 

NETO, JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÊLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, Mike Artur 

Ribeiro Vianna Quinto - OAB:13.150/MT., Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CARLOS SIMÃO NIMER - OAB:104.052, Cristina 

Vetorasso Mendes - OAB:OAB/SP 333.361, DIRCEU FIDELIS DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:8564/MT, FLÁVIA COSTA - OAB:216.895/SP, 

LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS, RODRIGO CONINGHAM 

DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor Carmo Rocha - OAB:15.334/MT, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899

 Vistos etc.

Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo em sede de recurso de 

apelação exarada nos autos de nº 1009412-28.2018.8.11.0000 (fls. 

1945/1946) que suspendeu a ordem de reintegração de posse 

anteriormente decretada no presente feito, DETERMINO:

a) O recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido;

b) A remessa dos autos ao Egrégio TJMT para julgamento do Recurso de 

Apelação com as nossas homenagens;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70273 Nr: 956-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 1053-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLA FERNANDES 

MACCARI - OAB:23253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72375 Nr: 2049-95.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestação no prazo de 05 dias, acerca 

da petição e documentos anexos juntados à ref. 56 dos autos, sob pena 

de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72687 Nr: 2204-98.2018.811.0100

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 72628 Nr: 2181-55.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdCdC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Freitas de Medeiros 

- OAB:

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição da testemunha JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR, 

que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 26 de 

setembro de 2018, às 15h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52187 Nr: 616-32.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ACCF, BMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - OAB:16727-0 

MT

 Adio analise dos pedidos do MPMT fl.73 tendo em vista existir indício de 

abandono da causa. Indefiro o pedido de intimação pessoal da 

representante do alimentando por se tratar de ônus do patrono da causa 

(MPMT) trazer essa informação aos autos. Intime-se o MPMT para que 

informe o endereço atual da representa legal do alimentado e do mesmo, 

no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66176 Nr: 1792-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MACHADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA, PRESIDENTE 

DO DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 04 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 1485-19.2018.811.0100

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67266 Nr: 2551-68.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE LUZINI DOS REIS - 

OAB:21712/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 267-24.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 31.

Intime-se o representante do MP para que apresente planilha de cálculo 

com os valores atualizados do débito alimentar.

Após, intime-se o executado para pagamento do valor no prazo de 03 

dias, sob pena de prisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 2921-47.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Considerando as novas regras da prisão e levando em conta a 

necessidade de permanente fiscalização quanto aos motivos da 

manutenção da segregação cautelar, passo à reanálise, “ex officio” da 

prisão do acusado.

No caso em tela, vislumbro que não houve alteração do contexto fático 

dos autos que ensejasse a revogação da prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do investigado, 

pelos próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.

Intime-se o acusado da manutenção da sua prisão por meio da sua 

defesa.

Cientifique o representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos, para prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 2946-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65780 Nr: 1561-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA MAYSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIELA MAYSA GONÇALVES, Cpf: 

08314211931, Rg: 2625506-5, Filiação: Alexandra Gonçalves Lima e 

Antonio Cézar Gonçalves, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 4387570890 

(doc.04), celebrado entre as partes no dia 04/03/2016, o Requerente 

concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 16.383,00 

(dezesseis mil trezentos e oitenta e três reais) que deveria ser pago em 

36 prestações no valor de R$ 694,19 (seiscentos e noventa e quatro reais 

e dezenove centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava 

previsto para o dia 04/04/2016 e da última para o dia 04/03/2019, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT, 

modelo UNO EVO FLEX WAY (CONTROL) 1.0 8V A/G 4P, ano fabricação 

2016, chassi 9BD195A6ZG0750188, placa NPM4903, cor BRANCO e 

renavam nº 1080411523. Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não 

cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as 

prestações vencidas a partir de 04/01/2017, cuja mora está devidamente 

comprovada pela inclusa notificação extrajudicial (doc.05), conforme 

artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações 

da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53506 Nr: 406-44.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IVVDO, DVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE HORBACH DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), Telefone 65-9809-7858. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo executivo, ante o 

pagamento do débito. Sem custas e honorários.P.I.C.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 28 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61031 Nr: 1144-61.2016.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAUL PRIETO, Cpf: 20950977187, 

Filiação: Manoel Prieto e Paulina Gualberta Olmedo, data de nascimento: 

17/01/1957, brasileiro(a), natural de Porto Murtinho-MS, divorciado(a), 

motorista e agremensor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS nos 

termos da lei Maria da Penha (11340/06).O Representante do Ministério 

Público pugnou pela revogação das medidas e a consequente extinção e 

arquivamento dos presentes autos.É o sucinto relatório.Fundamento e 

Decido.Com razão do representante do Parquet, o processo merece ser 

extinto. Explico. O pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão, que 

concedeu as medidas protetivas de urgência.A par disso, reza o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Haverá resolução de mérito quando 

o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção”.Cediço é que, aludidas medidas protetivas possuem 

natureza civil e, além disso, a própria Lei n.º 11.340/2006, no seu art. 13, 

determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo 

Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se 

à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito 

da ação. Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E 

EXTINGO o processo com resolução de mérito, tendo em vista que a 

pretensão almejada na demanda foi atingida no curso do processo.Revogo 

as medidas protetivas anteriormente aplicadas, ressaltando que a 

ofendida pode a qualquer tempo, se necessário, pleitear novas medidas 

em seu favor. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos 

com as anotações e as baixas de estilo, após o devido desapensamento 

dos autos principais.Intimem-se.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/ofício/notificação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 59766 Nr: 467-31.2016.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AKINA FERNANDA CAPICHI, Filiação: 

Laudeci Alves Capichi, brasileiro(a), autônoma- boate celeiros e 

atualmente em local incerto e não sabido CLEBER SANTOS, Filiação: Nilza 

Francisco dos Santos e Eduardo Sena dos Santos, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS nos 

termos da lei Maria da Penha (11340/06).O Representante do Ministério 

Público pugnou pela revogação das medidas e a consequente extinção e 

arquivamento dos presentes autos.É o sucinto relatório.Fundamento e 

Decido.Com razão do representante do Parquet, o processo merece ser 

extinto. Explico. O pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão, que 

concedeu as medidas protetivas de urgência.A par disso, reza o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Haverá resolução de mérito quando 

o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção”.Cediço é que, aludidas medidas protetivas possuem 

natureza civil e, além disso, a própria Lei n.º 11.340/2006, no seu art. 13, 

determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo 

Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se 

à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito 

da ação. Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E 

EXTINGO o processo com resolução de mérito, tendo em vista que a 

pretensão almejada na demanda foi atingida no curso do processo.Revogo 

as medidas protetivas anteriormente aplicadas, ressaltando que a 

ofendida pode a qualquer tempo, se necessário, pleitear novas medidas 

em seu favor. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos 

com as anotações e as baixas de estilo, após o devido desapensamento 

dos autos principais.Intimem-se.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/ofício/notificação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52078 Nr: 509-85.2013.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDFDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEURA DE FÁTIMA DOS SANTOS 

CHAVES, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil desta.Após, 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Arbitro os honorários do 

defensor dativo em 2 URH.Sem custas, nos termos do artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.Brasnorte/MT, 01 de julho de 2016.CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 28 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50408 Nr: 1340-07.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE INACIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE INACIO CORREA, Cpf: 

10701176172, Rg: 2329164, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de JOSE INACIO CORREA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 3.035,56, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 605/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 3.035,56 - Valor Atualizado: R$ 3.035,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

26), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 28 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51503 Nr: 1041-93.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON XISTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON XISTO MARQUES. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de CLEITON XISTO MARQUES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 3.260,29 (três mil 

duzentos e sessenta reais e vinte e nove reais)., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 97/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/01/2010

 - Valor Total: R$ 3.260,29 - Valor Atualizado: R$ 3.260,29 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

18), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 28 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808 Nr: 581-87.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KECL, CRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADOR DA F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ROBERTO KISTNER, Filiação: 

Maria Carolina Kistner, data de nascimento: 21/02/1956, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/12/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de KISTNER E CIA LTDA e CARLOS ROBERTO KISTNER, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 216.622,46 

(duzentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e 

seis centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 12896000799-37/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/1996

 - Valor Total: R$ 216.622,50 - Valor Atualizado: R$ 216.622,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

147-verso), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em 

observância à legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo 

o adequado, se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o 

necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo 

Novo dos Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi 

BenettiJuiz de Direito em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 28 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53147 Nr: 81-69.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. SANTANA ROBERTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. A. SANTANA ROBERTO - ME, CNPJ: 

09629017000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de R. A. SANTANA ROBERTO - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 1.537,19 

(um mil quinhentos e trinta e sete reais e dezenove centavos)., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 334/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.537,19 - Valor Atualizado: R$ 1.537,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ao tempo que em DEFIRO o 

pedido retro (fl. 14), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, 

em observância à legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, 

expedindo o adequado, se for o caso e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De 

Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 21 de junho de 2018.Pedro Davi 

BenettiJuiz de Direito em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 28 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42962 Nr: 1097-86.2018.811.0110

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERNANDES NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

julgamento e, por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos ao 

Juízo da Diretoria do Foro responsável pelo Cartório do 6º Registro Notarial 

e Registral de Cuiabá/MT, conforme fundamentação acima 

exposta.Remetam-se os autos.Intime-se a parte autora da presente 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42851 Nr: 1065-81.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, nas datas de 29 

de agosto de 2018, REDESIGNO para o dia 05 DE SETEMBRO DE 2018, às 

18H00MIN (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente aprazada.

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes e 

as testemunhas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 989-57.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA ROSANA BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, MARCELO ANTONIO SILVA - OAB:21.332, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Considerando que nos dias 20 e 21 de agosto de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Audiência de 

Custódia,” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 05 de SETEMBRO de 2018, às 17h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32174 Nr: 1914-29.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MARIA DA MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Despacho->Mero Expediente.

Cumpra-se a determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 573-89.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1417-25.2007.811.0110

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30597/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos, etc.

Diante da apresentação de contraproposta de divisão pelo requerido (fls. 

1592/1598), intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 1087-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA PALHÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTONORTE, SUL AMERICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, RAUL DARCI DOLZAN - OAB:2496-B

 Vistos, etc.

Em decorrência da interposição da apelação e suas razões recursais (fls. 

105/108) e da apresentação das contrarrazões (fls. 111/114), 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37973 Nr: 448-58.2017.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADELEIDE ANTONIA DA COSTA, ERONDINA PIRES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL, CARLA JAMAL DA MATTA, 

JOSÉ CRISTONVAM FERREIRA DA MATTA, ESPÓLIO DE JOÃO 

TORQUATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NEVES E SILVA - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, dê-se integral seguimento ao despacho de folha 148; após, 

certificado o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providencias.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105253 Nr: 2474-22.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO JOSE MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ORTIZ TEIXEIRA 

ELMAJIAN - OAB:SP 364676, MIRELLA ELIARA RUEDA - OAB:SP 

293.863, RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - OAB:SP 57451

 Autos Virtuais (Id. 105253)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 04 de dezembro de 

2018, às 13:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105056 Nr: 2370-30.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SCHEMINSKI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O, RENATO TENORIO ALVES - OAB:20017/O

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 04 de dezembro de 

2018, às 14:15 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e se necessário 

advogado constituído, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81105 Nr: 255-12.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROSA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:MT 16.944-B, NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 Autos n. 255.12.2013. (Id. 81105)

Execução Penal

Reeducando: LEANDRO ROSA BOTELHO

Vistos.

1. Indefiro a certificação pela Secretaria da Vara de ações penais em 

andamento, eis que o documento trazido pelo parquet é suficiente.

2. Expeça-se o atestado de pena a cumprir ao reeducando.

3. Oficie-se à central de monitoramento da tornozeleira eletrônica, 

conforme requerido.

4. Intime-se o reeducando para acostar aos autos declaração de Trabalho 

ao CTPS assinada no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Encaminhe-se cópia da ata de audiência, nos termos requeridos.

6. Diligências necessárias.

 Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93230 Nr: 2454-02.2016.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o pedido contido na Ref. 22, revogo a decisão constante 

na Ref. 11 e determino que o Requerente restitua o veículo no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81430 Nr: 585-09.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANDY ROBERTO ARAÚJO SILVA - EPP, 

IRANDY ROBERTO ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 9.893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 585-09.2013 (Id. 81430)

Execução Fiscal

Exequente: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Executados: IRANDY ROBERTO ARAÚJO SILVA

Vistos.

 1. Cite-se por mandado, após o devido recolhimento do valor da diligência.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103633 Nr: 1675-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU JOSÉ CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 48096 Nr: 589-56.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS UNIÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429/MS, ELDA AP. DOS SANTOS MENDEZ - 

OAB:OAB/MS 8436-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERTON AUDREY 

NICARETTA - OAB:10710/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - 

OAB:6296

 Autos n. 589-56.2007. (Id. 48096)

Ação Monitória Convertida em Ação de Execução

Exequente: TORK OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Executado: LAMINADOS UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 105. Intime-se a parte Requerida para que, em 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do montante, sob pena de multa de 10% 

prevista no art. 523 do CPC.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48124 Nr: 628-53.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCIZIO ANTÔNIO MARIN, CLECY GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT - 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT - 16.044

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial, promovida por 

BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de TARCIZIO ANTÔNIO MARIN e 

CLECY GIACHINI, em que visa à execução da Cédula Rural Pignoratícia nº 

40/01505-X celebrada entre as partes, uma vez que os executados 

tornaram-se inadimplentes, perfazendo a dívida no total de R$ 463.687,80 

(quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

oitenta centavos).

 As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (fls. 

135/137).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 135/137 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.

Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96742 Nr: 1648-30.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na rua Campos Sales 1317 Centro 

Cláudia — MT, dia 11/09/2018 às 18:30 hs, perito nomeado Dra. Silvia 

Albertini.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53997 Nr: 578-85.2011.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, SANTINA NEGRI 

DALLA LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR LENTZ, EDVAN SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 Autos nº 578-85.2011. (Id. 53997).

Ação de Interdito Proibitório.

Vistos.

1. Deixo de designar audiência de conciliação ante o conflito evidente 

entre as partes, razão pela qual passo a sanear o feito (artigo 331, § 3º 

do CPC).

 Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e estão 

bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Por conseguinte, declaro 

SANEADO o processo.

2. Fixo como pontos controvertidos: a) a quem pertence à posse; b) se 

houve esbulho; c) o tempo da posse e d) se há benfeitorias a serem 

indenizadas.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 14:30 horas.

4.1 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.2 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83608 Nr: 814-32.2014.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M TALAU COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 814-32.2014. (Id. 83608)

Busca e Apreensão

Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerido: A M TALAU COMÉRCIO ME

Vistos.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença, efetuem-se as retificações 

necessárias.

2. Após, nos termos do art. 523, do CPC/2015, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no 

percentual de 10% (dez por cento).

3. Certificado o não pagamento, intime-se a Requerente para atualizar o 

débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou renajud, caso 

constem como pedidos.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82932 Nr: 271-29.2014.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI TEIXEIRA DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 271-29.2014. (Id. 82932)

Busca e Apreensão

Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerido: LEONI TEIXEIRA DAMIAN

Vistos.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença, efetuem-se as retificações 

necessárias.

2. Após, nos termos do art. 523, do CPC/2015, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no 

percentual de 10% (dez por cento).

3. Certificado o não pagamento, intime-se a Requerente para atualizar o 

débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou renajud, caso 

constem como pedidos.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81239 Nr: 388-54.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA COSTA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 388-54.2013. (Id. 81239)

Ação Cautelar de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Requerente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO

Requerido: ELIEL DA COSTA FERNANDES

Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 101. Suspendo o feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o Autor para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Ao arquivo provisório sem baixa na Distribuição.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 715-04.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMILDA RAISNER RODRIGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Agulhão Spindola - 

OAB:6416-B/MT, REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 715-04.2010. (Id. 52734)

Ação Sumária de Aposentadoria por Idade.

Requerente: SEMILDA RAISNER RODRIGUEZ

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Egrégio TRF da 1ª 

Região.

2. Caso não haja qualquer manifestação das partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82716 Nr: 85-06.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DOS SANTOS TIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. art. 

109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de ELIO 

DOS SANTOS TIS em relação ao fato apurado nos autos.Sem 

custas.Acerca da fiança paga pelo acusado, determino sua restituição, 

devendo ser expedido alvará de levantamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, 

devendo ser observado o artigo 1.387 da CNGC/MT.Oportunamente 

arquivem-se. Proceda a secretaria as comunicações previstas na 

CNGC.Cláudia, 06 de Agosto de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65866 Nr: 1210-94.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guimarães Fagundes, Luis Carlos 

Lemke
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 19 de outubro de 2018, às 17h30min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 331-97.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): François Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos;

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de novembro de 2018, às 

15h30min.

No mais, ante o teor da certidão de fls. 150, INTIME-SE a defesa para se 

manifestar a respeito do conteúdo do referido documento ou informar que 

as testemunhas não encontradas e o réu comparecerão à solenidade 

designada alhures independentemente de intimação

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63079 Nr: 476-80.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos;

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 13 de dezembro de 2018, às 17h30min, oportunidade em que se 

tomará a oitiva da vítima ROSELI LEONEL FERREIRA.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 8-14.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DAMACENO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos;

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34511 Nr: 1912-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Cardoso de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Rodrigues 

Mancuso - OAB:436A/RO

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o réu para que constitua novo advogado nos 

autos.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28228 Nr: 372-06.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Bulhões Cerqueira, Enéias Gomes 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Antonio Dias - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:8486/MT, José Coelho da Costa - OAB:13438-A MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de EVANDRO BULHÕES CERQUEIRA e ENÉIAS GOMES 

MIRANDA para apurar as práticas do crime previsto no art. 155, §§ 3° e 4°, 

inciso II e IV, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 15 de setembro de 2003.

É relato do necessário.

 DECIDO.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

Os acusados foram denunciados pelas práticas do crime previsto no art. 

155, §§ 3° e 4°, inciso II e IV, do Código Penal, o qual prevê pena máxima 

de 08 (oito) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for superior a 04 (quatro) e não excede 08 (oito) anos, tem prazo 

prescricional de 12 (doze) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data dos fatos e a hodierna, transcorreu lapso 

temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVANDRO 

BULHÕES CERQUEIRA e ENÉIAS GOMES MIRANDA, com fundamento legal 

no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75046 Nr: 2482-55.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 12 de março 
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de 2019, às 17h30min, a audiência de instrução e julgamento, ocasião em 

que se tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

Por fim, DEFIRO a perícia de exame toxicológico a ser realizada no 

acusado.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81895 Nr: 3298-03.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): josé aparecido de oliveira, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues Ferreira - 

OAB:290544

 Vistos etc. Tendo em vista que o ato deprecado já foi realizado em outra 

Carta Precatória (Código 83492), DETERMINO a devolução da missiva a 

origem, junto com cópia da mídia audiovisual produzida na solenidade do 

dia 23 de agosto de 2018. PROCEDA-SE com as devidas baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÁS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39210 Nr: 717-59.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaque de Lima Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

AGUARDE-SE o cumprimento do despacho exarado nos autos principais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61461 Nr: 530-80.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EGC, JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a exequente para que informe no prazo de 05 

(cinco) dias se o executado pagou a dívida.

No ato da intimação o Oficial de Justiça deverá encaminhar a parte ao 

Ministério Público, uma vez que o parquet atua como autor nos presentes 

autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 1499-32.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelismar dos Santos Schuawb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de SUELISMAR DOS 

SANTOS SCHUAWB, em relação às condenações pela prática dos crimes 

tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos I e II e 155, § 4º, inciso IV, ambos 

do Código Penal, o que faço com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, 

do mesmo Diploma Legal.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa, 

prescindindo intimação pessoal do réu, nos termos do art. 1.387 da 

CNGC/MT.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com 

as baixas e comunicações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64019 Nr: 1420-82.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIO CESAR GOMES 

DA SILVA, em relação à condenação pela prática do delito tipificado no 

artigo 211 do Código Penal, o que faço com fundamento legal no artigo 

107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal e, para sanar 

os erros constantes no Mandado de Prisão Preventiva, DETERMINO as 

seguintes providências:1) SUBSTITUA a Guia Provisória de Execução pela 

definitiva em relação apenas ao crime tipificado no artigo 157, §3º, última 

parte, do Código Penal, CERTIFICANDO o ato;2) EXPEÇA-SE novo Mandado 

de Prisão, nos termos do art. 3º, inciso XII, da Resolução n.º 137 do 

Conselho Nacional de Justiça;3) REGISTRE o MANDADO DE PRISÃO no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão, na forma prevista no artigo 

289-A, caput, do Código de Processo Penal e no artigo 2º, §1º, da 

Resolução n.º 137 do Conselho Nacional de Justiça;4) CIÊNCIAdeste 

decisumao Ministério Público e à Defesa, prescindindo intimação pessoal 

do réu, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT;5) Após, o cumprimento do 

mandado o recuperando deve ser imediatamente APRESENTADO em Juízo 

a fim de que seja ouvido, antes de ser proferida decisão acerca da 

regressão definitiva ou não do regime de cumprimento de pena (artigo 118, 

§2º, da Lei Federal n.º 7.210/84);CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65668 Nr: 1033-33.2014.811.0105

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Jacó Link, Vanuza Souza Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Lunardelli S. A Agricultura Comércio e 

Colonização, Edson Martins, WILSON CRUZ DE ALMEIDA, Juarez 

Gonçalves da Silva, Wilson Zmuda, Reginaldo B. Ramalho, MADEIREIRA 

RIO NORTE LTDA., Ronei da Silva Soleira, Sebastião Francisco de 

Azevedo Filho, Sebastião Luiz Santana, Lazaro Francisco da Silva, Carlos 

Emílio Soleira, Isabel Souza Couto, Alcides Korb, Joel Antonio Dias, João 

Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, Luis Paulo Delorme - OAB:OAB/MT 12.236, Luis Paulo 

Delorme - OAB:12236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE FALCO - OAB:74.309, 

LéLia Cristina Rapassi Dias de Salles Freire - OAB:110.855/SP

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias sobre a petição de fls. 531/536.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61707 Nr: 776-76.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSG, JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

Tendo em vista a data em que a parte declarou seu domicílio (fls. 261), 

INDEFIRO cota ministerial retro.

 INTIME-SE o réu do teor da sentença por meio de edital.

Transcorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE e, se constatado trânsito 
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em julgado, CUMPRA-SE in totus a sentença de fls. 214/216.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36499 Nr: 155-84.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 29 de janeiro de 2019, às 18h00min, oportunidade em que será 

realizada a inquirição da vítima Zilda Alves de Andrade e o interrogatório 

do acusado Silmar Santos Silva.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36834 Nr: 651-16.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque de Lima Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

aceita a proposta de acordo formulado pelo Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66321 Nr: 1605-86.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte contra a 

sentença retro.

Narra o embargante, em suma, que a decisão é omissa, pois deixou de 

determinar a expedição de certidão de honorários em favor do advogado 

dativo que atuou no feito.

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Pois bem.

Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, NÃO 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é 

hígida e não possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

CUMPRAM-SE todas as determinações constantes na sentença objurgada.

Todavia, visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, 

determino à Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado 

da sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66331 Nr: 1614-48.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos;

CUMPRA-SE a parte dispositiva da sentença retro, isto é, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE.

EXPEÇA-SE, o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de testemunhas que irão depor 

em plenário, até o máximo de 05 (cinco), e para que junte provas e 

requeira diligencias que julgar pertinentes, tudo em conformidade com o 

artigo 422 do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62032 Nr: 1101-51.2012.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Bachi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo kunz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos;

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 01 de outubro de 2018, às 

15h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71495 Nr: 507-95.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena de fl.1.055.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62197 Nr: 1265-16.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I (FIDC NPLI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349/SP

 Vistos;

 Tendo em vistas que a autora desistiu da produção de prova testemunhal, 

CANCELO a audiência designada nestes autos.

Ainda, mantenho os autos em Gabinete para prolatação de sentença.

INTIME-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64912 Nr: 346-56.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Delmon dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena de fl.179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64766 Nr: 212-29.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evilásio Eller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO petitório de fls. 14, no sentido de determinar, via sistema 

BACEN-JUD, a pesquisa de endereço, da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência,INTIME-SE para que no prazo de 

cinco dias a parte exequente se manifeste no que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 373-73.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de novembro de 2018, às 

14h30min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 88022 Nr: 1646-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI OTONI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que se 

manifeste acerca do cálculo de ref.38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 88808 Nr: 2162-34.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO RAFAEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o objetivo de intimar a parte autora para 

impugnar, caso queira, a contestação de referência 11, no prazo legal.

 Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67179 Nr: 337-60.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelui Antonio Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geórgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10.298/MT, Gilson Hideo Tacada - OAB:7456-B/MT

 Vistos;

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de novembro de 2018, às 

14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que, 

dentro do prazo de 10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões ao 

recurso interposto.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55697 Nr: 1323-28.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, e pelo fato da da mudança de 

patrono (ref.26) INTIMO a parte requerente, através de seus advogados, 

para, no prazo 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição do réu de 

ref.14/15/16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30178 Nr: 856-93.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cheila Maria da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, para no prazo legal requererem o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, e pelo fato da da mudança de 

patrono (ref.26) INTIMO a parte requerente, através de seus advogados, 

para, no prazo 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição do réu de 

ref.22 e certidão de ref.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 1293-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Chernenko Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 13 CIRETRAN DE DOM 

AQUINO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mandado de Segurança nº 1293-90.2018.811.0034Código 55584VISTOS 

ETC.(...)i.Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial com fulcro no art. 10, da 

Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), julgando extinto o 

processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I c/c art. 

330, III, ambos do CPC, por ausência de interesse de agir, caracterizado 

pela inadequação da via eleita, considerando a necessidade de dilação 

probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ.Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 

25, da Lei nº 12.016/2009.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Dom Aquino/MT, 28 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38255 Nr: 663-39.2015.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos Em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:SP/270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direitoPOR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 

203 do NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, 

através de seus advogados, para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito, conforme decisão de ref.53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11068 Nr: 910-30.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equagril Equipamentos Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biobrás Industria Química LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme decisão 

de fl.158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34648 Nr: 641-15.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reverton de Souza Brito, Jailson da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Defensoria Pública Estadual - OAB:

 Vistos etc.

Atento à certidão de fl. 280, percebo que houve real erro material na 

decisão proferida no verso da fl. 171, encontrando-se equivocado o valor 

de honorários advocatícios fixados.

Por tal razão, primeiro destaco a possibilidade de correção a qualquer 

momento, como entende a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXEQÜENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A correção de erro material pode ser feita a 

qualquer tempo, mesmo que a decisão onde esteja inserido já se mostre 

acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que a ela não está 

submetido. Precedentes. 2. A incidência da correção monetária nas 

decisões judiciais afiança ao jurisdicionado o recebimento do bem da vida 

pleiteado em sua integralidade. 3. O descompasso entre a fundamentação 

da decisão e sua parte dispositiva, que estabelece o termo inicial da 

correção monetária de forma a negar o direito anteriormente conferido ao 

autor, autoriza o reconhecimento da ocorrência de erro material. 4. 

Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 502.557/RS, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 

09/03/2009) (grifei).

 Ora, o valor devido pela atuação de advogado no processo criminal de 

rito especial (como o de drogas) é de 10 (dez) URHs, conforme a atual 

tabela da OAB/MT, monta que é devida apenas quando praticados todos 

os atos pertencentes ao procedimento.

Contudo, in casu, o patrono nomeado participou tão somente da instrução 

processual e apresentou “defesa preliminar” de forma equivocada (fls. 

207/211), eis que a peça já havia sido apresentada e não era mais cabida 

naquele momento processual.

Desta forma, considerando a quantidade de atos realizada, reduzo os 

honorários fixados para 04 (quatro) URHs.

Intime-se o patrono.

Expeça-se certidão de honorários.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10505 Nr: 350-88.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdC, ECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano de Sousa Bebouças 

- OAB:15.088, Luciano Português - OAB:6365, Sonir Viana Savaris - 

OAB:16.600 A

 Vistos etc.

Defiro o desarquivamento requerido.

Intime-se o causídico para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 038/2018-DF

O Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Meritíssimo Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO que a servidora Mailza Ramos de Araújo, matricula 7693, 

designada para exercer a função de Gestora Geral, estará em usufruto de 

01 (um) dia de compensatória sendo o período de 29/08/2018, bem como a 

referida servidora se ausentará da Comarca de Feliz Natal no dia 

30/08/2018 em virtude do deslocamento até a Comarca de Cuiabá onde 

estará em curso sobre o Sistema SGPWEB- Sistema de Gestão de 

Pessoas no dia 31/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar a Servidora efetiva, Darileia da Silva de Melo, matricula 

26115, Gestora Administrativa, lotada na Central de Administração da 

comarca de Feliz Natal, para exercer a função de Gestora Geral de 1º 

Entrância (FC), em substituição, durante o período de 29/08/2018 a 

31/08/2018, em que a Gestora Geral estará afastada de suas funções.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e Cumpra-se.

Feliz Natal-MT, 29 de agosto de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito /Diretor do Foro

Comarca de Guarantâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-24.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAIR APARECIDO MENON DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2018, 

às 09:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58343 Nr: 1682-69.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Said

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Malone Dourado Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de cumprir com 

mandado de intimação do autor da audiência. BEM COMO, para que 

promova o preparo da Carta Precatória com finalidade de CITAR o 

requerido dos termos da ação e intimação da audi~encia designada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza, José Herculano 

Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 Autos n° 20-81.1992.811.0036 (245)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE das petições juntadas pelos Leiloeiros nomeados (fls. 392/406).

Nesse sentido, concordo com os termos e cálculos apresentados pelos 

leiloeiros, de modo que HOMOLOGO a atualização da avaliação do bem 

penhorado (fls. 397/399).

DEFIRO o pedido dos leiloeiros juntado às fls. 405/406, de modo que 

CONFIRMO a modificação da data para a realização do leilão para 05 de 

dezembro de 2018 e 12 de dezembro de 2018, conforme apresentado.

 Desse modo, INTIMEM-SE os leiloeiros da presente decisão, 

primeiramente, para que modifiquem as informações presentes no Edital de 

Leilão de fls. 400/402, pois ainda consta-se a data antiga, bem como 

tomem todas as medidas necessárias para que ocorra devidamente a 

hasta pública na nova data designada.

Assim, CUMPRA-SE a serventia o necessário para efetiva realização do 

leilão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 29/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2115 Nr: 277-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCEIRO e 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Autos n° 277-62.1999.811.0036 (2115)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE das petições juntadas pelos Leiloeiros nomeados (fls. 414/424).

Nesse sentido, concordo com os termos e cálculos apresentados pelos 

leiloeiros, de modo que HOMOLOGO a atualização da avaliação do bem 

penhorado (fls. 419/421).

DEFIRO o pedido dos leiloeiros juntado às fls. 414/415, de modo que 

CONFIRMO a designação da data para a realização do leilão para 13 de 

setembro de 2018 e 20 de setembro de 2018, conforme apresentado. Do 

mesmo modo, DECLARO regular a penhora e alienação do bem de terceiro, 

visto que houve a nomeação do imóvel por declaração do próprio 

proprietário, ora terceiro, obedecendo as exigências legais (fl. 37), bem 

como transitou em julgado a decisão que homologou a nomeação do bem a 

penhora e determinou a venda por hasta pública.

Desse modo, INTIMEM-SE os leiloeiros da presente decisão, primeiramente, 
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para que tomem todas as medidas necessárias para que ocorra 

devidamente a hasta pública na data designada.

Assim, CUMPRA-SE a serventia o necessário para efetiva realização do 

leilão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 29/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 962-15.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jacintho da Silva, Aridaque Luiz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orides Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Poli - OAB:259178/SP, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Intimar o executado através de seu advogado, para que no prazo de 

quinze (15) dias, pague a integralidade do débito calculado referente aos 

Honorários sucubenciais, conforme condenação, na forma da decisão de 

fls, 648, sob pena de aplicação de multa ou apresentar os embargos a 

execução nos termos do art. 914 e seguintes do Novo CPC. FICA ainda o 

executado INTIMADO que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze (15) dias para o 

executado independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59229 Nr: 2016-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina Brito Borge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que promova nos autos o recolhimento da 

condução do Sr. Meirinho, na forma da certidão de ref. 09, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58311 Nr: 1668-85.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S. A., Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes acerca da audiência designada na ref. 21, para o dia 27 

de setembro de 2018 ás 13:30hs

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 872-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Soares Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o casuístico do réu acerca do desejo de 

recorrer do acusado expresso na certidão de Ref. 213.

Guiratinga - MT, 29 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59135 Nr: 1973-69.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES RODRIGUES 

LOPES - OAB:84193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1973-69.2018.811.0036 (59135)

Ação Indenizatória por Danos Materiais

Despacho.

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora da decisão de fls. 53.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 29 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56046 Nr: 761-13.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Regina Ribeiro 

Nascimento - OAB:

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT 

incompetente para conhecer e decidir sobre a matéria do presente 

feito.Assim, REMETAM-SE os autos ao Juízo da Comarca de Várzea 

Grande/MT.CIÊNCIA ao Ministério Público.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 29/08/2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58128 Nr: 1584-84.2018.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1584-84.2018.811.0036 (58128)

Medida de Proteção

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público formulado as Ref. 44.

 INTIME-SE a equipe multidisciplinar no do Juízo para que apresentem no 

prazo de 05 (cinco) dias relatório atualizado acerca da situação do 

protegido Carlos Henrique Ribeiro de Souza e sua irmã Endille Adriana 

Ribeiro.

Com a vinda dos documentos requisitados da equipe multidisciplinar, vista 

ao Ministério Público e, após, voltem conclusos com urgência.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45146 Nr: 2247-04.2016.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldimar Divino Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Dioz Silva Neto - 

OAB:19337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de Ref. 79, intimo a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 92.

Guiratinga - MT, 29 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58068 Nr: 1563-11.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1563-11.2018.811.0036 (58068)

Ação Revisional de Alimentos

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos e Regulamentação de Visitas 

proposta por ADÃO DA COSTA SILVA em face de NÍCOLAS LIMA DA 

SILVA e JOSE ANTONIO LIMA DA SILVA, todos bem qualificados nos 

autos.

 Designada audiência de conciliação, as partes litigantes lograram êxito em 

pactuar acordo sobre pensão alimentícia e visita referente à criança José 

Antônio Lima da Silva (fls. 50/52)

No que respeita o menor Nicolas Lima da Silva, conforme se verifica da ata 

de audiência de conciliação, realizado o exame de DNA nos autos da ação 

de código 58056, constatou não ser o infante, filho do requerente, motivo 

pelo qual, acordaram as partes pela exoneração da prestação alimentícia 

em relação a ele.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pela homologação do 

acordo realizado (fls. 56/58).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para isso:

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que as 

partes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59135 Nr: 1973-69.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES RODRIGUES 

LOPES - OAB:84193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1973-69.2018.811.0036 (59135)

Ação Indenizatória por Danos Materiais

 Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte 

autora, consumidora, vez que, a princípio não é possível ao fornecedor a 

produção de prova negativa.

2) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre 

as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no ato.

3) CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos 

para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO 

ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente a contestação, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, a parte 

autora para que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15520 Nr: 264-77.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando os alegados vícios, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a decisão combatida.1) Dando prosseguimento ao feito, 

DEFIRO o pedido dos leiloeiros juntado às fls. 104/104v, de modo que 

CONFIRMO a designação da data para a realização do leilão para 05 de 

dezembro de 2018 e 12 de dezembro de 2018, conforme apresentado. 2) 

Desse modo, INTIMEM-SE os leiloeiros da presente decisão, para que 

tomem todas as medidas necessárias para que ocorra devidamente a 

hasta pública na nova data designada.3) Observa-se que a parte 

executada à fl. 95 manifestou interesse de entrar em acordo com a parte 

exequente com a finalidade de quitar o débito, desse momo INTIME-SE a 

parte EXECUTADA, por meio de sua advogada constituída, para que, até a 

data do leilão já designado, entre em contato com a parte exequente, 

extrajudicialmente, e realizem o acordo pretendido, juntando-o nos autos 

para homologação, de modo que este Juízo possa reanalisar a 

necessidade da hasta pública, do contrário o bem penhorado será 

alienado judicialmente conforme já estabelecido.4) Assim, CUMPRA-SE a 

serventia o necessário para efetiva realização do leilão.Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 29/08/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 29/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito Designado, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais;

 Considerando que o servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13.926, 

designado como Conciliador da Vara Única e Juizado Especial desta 

Comarca, estará ausente da comarca no dia 31/08/18, para participar do 

Curso "Sistema de Gestão de Pessoas - SGPWEB - 3ª Turma"
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 Considerando ainda, o reduzido número de servidores desta comarca;

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR “Ad Hoc” o servidor RAFAEL AUGUSTO RAMIRES 

NUNES ORMOND, matrícula nº. 24422, efetivo, Analista, matrícula nº. 

24422, para exercer a função de Conciliador Designado do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Itaúba/MT, no dia 31/08/18.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Itaúba/MT, 30 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 2029-37.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valagro do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Odenir Frederico e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Maximo Patricio - 

OAB:207697/SP, Marcelo Panzardi - OAB:207697/SP, MÁRCIA 

VARANDA GAMBELLI - OAB:203955-SP, Tatiane Cardoso Gonini 

Paço - OAB:208.442/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

para intimar o leiloeiro judicial nomeado nos autos Sr. SILVIO LUIZ SILVA 

DE MOURA LEITE, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 021/2012, 

com endereço na Avenida Maria Soares de Paiva, 633, Bairro Sagrada 

Família, Rondonópolis/MT, telefones (66) 3423-1484 e (66) 99659-6810, 

para que, nos termos da Decisão proferida em 13/07/2017, proceda os 

atos referentes às hastas públicas, devendo observar as regras do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1938-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayany Gabriely Santos da Silva, Valdivino 

Cosme Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Ante o Exposto, com fulcro nos artigos 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal e 316 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, devendo o 

acusado VALDIVINO COMES QUEIROZ DA COSTA ser posto 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 

impondo-lhe as seguintes condições:I - Não se ausentar da Comarca em 

que reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo; II - Não 

frequentar, bares, casas de jogos, boates e locais congêneres; III - 

Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; 

IV – Comparecimento mensal nesta comarca para informar e justificar as 

suas atividades;V - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob 

pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de 

mandado de prisão contra sua pessoa.Determino a intimação do réu para 

que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.Ciência ao Ministério Público 

e à defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com URGÊNCIA.Às 

providências.Itiquira-MT, 30 de agosto de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 3144-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Martins Pereira, Carlos Junior Marques 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 CERTIFICO que em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a missiva foi distribuída na comarca 

de Rondonópolis/MT sob nº 10484-69.2018.811.0064, Código: 678905, 

para a Quinta Vara Criminal, e encontra-se com audiência para 

interrogatório dos réus e oitiva das testemunhas designada para o dia 05 

de outubro de 2018, às 13h40min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSK - OAB:21669, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - 

OAB:248896, NATHANY PRISCILA BORGES ROCHA, - OAB:23504/0

 Considerando o que dispõe o artigo 334 do CPC, que determina que a 

audiência de conciliação será designada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, REDESIGNO a audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 25/10/2018, às 

13h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação das partes, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 305-03.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Mota da Silva, Marcelo Aparecido 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Homologo o pedido de desistência das testemunhas Renato Nunes 

Figueiredo e Sebastião Florencio de Araujo.

Diante da suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. 

Renato Gonçalves Raposo para proceder a defesa do réu Marcelo 

Aparecido Marques no presente feito.

Tendo em vista a certidão de fls. 174, dando conta da citação do réu e a 

certidão de fls. 426-v, atestando que ele mudou de endereço sem 

qualquer comunicação a este Juízo, conforme o disposto no art. 367, do 

CPP, determino a revelia da réu Marcelo Aparecido Marques devendo este 

processo prosseguir sem a sua presença.

Dou por encerra a instrução processual, Abre-se vista dos autos às 

partes, sucessivamente, para a apresentação das alegações finais no 

prazo legal.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6601 Nr: 423-86.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Dezete Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição extraordinária.

Considerando a Ofício Circular n.º 80/2017-GAB-J. Aux., que determinou a 

realização da correição extraordinária nas Varas Criminais com 

Competência para julgar crimes afetos ao Tribunal do Júri em todas as 

Comarca do Estado de Mato Grosso na forma do artigo 21 da CNGC, 

passo a correicionar os presentes autos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Jair Dezete Machado, atribuindo-lhe a prática de homicídio qualificado pela 

emboscada, praticado contra a vítima Arberi Soares de Souza, que se 

encontra tipificado no artigo 121, “caput”, combinado com o art. 211, 

ambos do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2012 à fl.147.

 A defesa preliminar foi apresentada (fls.166/167).

Foi expedida carta precatória para a realização da intimação do acusado, 

no entanto, esta restou infrutífera, por estar o réu em lugar incerto e não 

sabido (f.176), assim, o MP pugnou pela decretação da prisão preventiva 

do réu.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado às fls. 180/181.

O acusado não foi localizado para citação pessoal, tendo sido 

regularmente citado por edital (fl149); todavia, não compareceu aos autos, 

tão pouco constituiu defensor.

Aguardaram-se os autos em cartório até o cumprimento do mandado de 

prisão (200), que nunca foi cumprido.

Em virtude da presente correição, este Juízo fez, de ofício, buscas nos 

sistemas INFOJUD e BACENJUD, com o intuito de encontrar novos 

endereços do réu, sendo que somente o primeiro restou exitoso, como se 

vê nos documentos anexos.

 De posse dessas informações, determino a expedição de novo Mandado 

de Prisão Preventiva em desfavor do réu, a serem cumpridos, 

especialmente, nos endereços alcançados com as referidas consultas.

Para tanto, aguarde-se o cumprimento do mencionado mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-92.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALVES BRAGA (REQUERIDO)

ALLEF PAULO DAS VIRGENS SANTOS DUARTE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 10:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-77.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 04/10/2018, às 10:00 horas.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Decisão

Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

formulado pela servidora SUZAMARA INÁCIO SOARES, 

Distribuidora/Contadora/Partidora, matrícula 26125, referente ao 

quinquênio de 07.08.2013 a 07.08.2018.

A Central de Administração desta Comarca informou que a servidora não 

infringiu o disposto no artigo 110, incisos I e II, alíneas a, b, c e d, da Lei 

Complementar n.º 04/90, no período mencionado.

É o relatório. Fundamento e decido.

O artigo 109 da Lei Complementar nº. 04/90, assim dispõe:

"Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 

estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo 

permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor."

O pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

"Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada período 

aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua conversão 

em espécie, extensiva aos membros e servidores que adquiriram o direito 

anteriormente à publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira 

do Órgão.

§ 2º Entende-se por assiduidade o disposto no art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990."

 O artigo 110 assim prevê:

"Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

Licença para tratar de interesses particulares;

Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas."

Além do mais, conforme certidão de fls. 05, observa-se que a requerente 

não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº. 04/90.

Diante das disposições legais e da informação acostada aos presentes 

autos, DEFIRO a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

relativos ao quinquênio de 07.08.2013 a 07.08.2018, para serem 

usufruídas oportunamente.

Procedam-se as anotações de estilo.

Ao Departamento de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49761 Nr: 1885-95.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Lemos de Souza, Adelia Naomi Izawa Lemos de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARUNAN PINHEIRO LIMA - 

OAB:17476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ABRA-SE vista ao Ministério Público, nos termos do art. 109 caput, da Lei 

nº 6.015/73.

 Após, VOLTEM os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 625 de 713



 Cod. Proc.: 43127 Nr: 392-20.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltencir de Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro dos Santos Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 21, DETERMINO que a Secretaria 

providencie o cumprimento do último parágrafo do despacho proferido às 

fls. 21.

Após, VOLTEM os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49674 Nr: 1823-55.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inacia da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, ajuizada por MARIA INACIA DA ROCHA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e da natureza da 

demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do disposto no 

artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou 

modificação posterior, caso seja constatada a capacidade financeira da 

parte beneficiada.

Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46287 Nr: 2174-62.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus dos Santos Penha, Edipo Lauriston da 

Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Visto.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

Determino o DESMEMBRAMENTO DO FEITO, na forma do art. 80 do CPP, 

com relação ao corréu Oseias Lucas Da Silva, tendo em vista a certidão 

do Oficial de Justiça de fls.299 que informa a falta de intimação para a 

presente solenidade. Considerando que o corréu Oseias Lucas Da Silva 

não se encontra mais detido na CDP de Pontes e Lacerda, estando 

pendente cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, após 

desmembramento, Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá 

para que o acusado seja intimado no endereço fornecido nos autos. 

Deverá a Secretaria certificar tal fato nos dois processos. Defiro o 

requerimento ministerial para tanto defiro o prazo de cinco dias para 

manifestação. Abra-se vista. Após, volvam-me os autos conclusos para 

decidir em prosseguimento. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49917 Nr: 1974-21.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que o endereço informado 

pelo requerente na petição inicial é divergente do comprovante juntado às 

fls. 28.

Assim, em respeito aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional 

e solução integral do processo, enaltecidos pelo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o advogado da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo esclarecer qual o seu endereço, juntando-se 

o respectivo comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem 

como o cancelamento e baixa na distribuição, nos termos do art. 290, do 

CPC.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 1017-54.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARÁ ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 
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processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 29 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1638 Nr: 396-19.2001.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Greick Borges de Souza, Elisângela Deon de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Intimação do advogado da parte autora, via DJe, para que fique ciente 

do desarquivamento dos autos, bem como para que se manifeste, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 29 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30011 Nr: 1315-56.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Áurea Martins Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, a fim de que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, a teor da decisão de fl. 165.

Jauru, 29 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 126-09.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:MT 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:4243

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a advogada do réu intimada, via DJe, a fim de que apresente 

memoriais finais, no prazo legal.

Jauru, 29 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34933 Nr: 1580-87.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

Cumpra-se a determinação de fls. 614.

Às providências.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42250 Nr: 1651-84.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nik Jakeson de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

Tendo em vista a alegação de rejeição liminar da denúncia, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público.

Após, VOLTEM os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 1339-79.2014.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Balbino Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a alegação de preliminares pelo embargado, INTIME-SE a 

parte Embargante para se manifestar sobre toda a matéria de defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33263 Nr: 573-26.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcelene Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:OAB/MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos
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AGUARDE-SE o desfecho do processo de Embargos à Execução em 

apenso.

 Com o translado das respectivas peças processuais daqueles autos à 

este, INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42918 Nr: 264-97.2017.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdO, LdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA - 

OAB:13836, MAYRLA THANDRA MARTINS - OAB:19699/O

 Visto.Analisando detidamente o feito, verifico que o requerido Admilson 

Rodrigues de Oliveira constituiu defensor (fls. 36) e apresentou 

contestação em audiência (fls. 40/41). A requerida Lucilena de Jesus 

Silva, compareceu à audiência desacompanhada de advogado, 

oportunidade em que lhe foi nomeado defensor dativo, o qual, apesar de 

ter sido devidamente intimado, não apresentou contestação.Na sequência, 

aportou aos autos petição da causídica Mayrla Thandra Martins, 

apresentando procuração e solicitando seu cadastro no sistema Apolo 

para obter acesso aos autos, vez que tramita sob o segredo de 

justiça.Tendo em vista que não há informação de que a causídica foi 

cadastrada nos autos, para dar integral cumprimento aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, DETERMINO que a Secretaria providencie 

seu cadastro no feito, INTIMANDO-A para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, sob pena de revelia.Sem prejuízo, ACOLHO a 

manifestação ministerial de fls. 91, de modo que, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de OUTUBRO de 2018, às 

17h30min.INTIMEM-SE pessoalmente a parte requerida para prestar 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou 

comparecendo se recuse a depor (CPC, art. 385, § 1º).INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem rol de testemunhas de 

acordo com art. 450 do CPC. (...).Assevero que, nos termos do §1º do art. 

357, do CPC, as partes tem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, contados do 

saneamento.Cientifique o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 1017-54.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARÁ ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA ___ 

VARA JUDICIAL DA COMARCA DE JAURU/MT. TANGARÁ ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

03.573.381/0002-77, com sede na Estrada da Casa de Força UHE 

Guaporé, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, endereço eletrônico 

juridico@brookfieldenergia.com, vem a Vossa Excelência, por seus 

procuradores (Doc. 1), com fulcro no artigo 1.238 e seguintes do Código 

Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO contra (1) NILSON 

MATEUS, brasileiro, casado com Josiane Silva Perez Mateus, portador do 

RG nº 085.839 SSP/MT e do CPF 202.666.501-04, residente e domiciliado 

na Rua do Comércio nº 524, Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço 

eletrônico desconhecido; (2) JOSIANE SLVA PEREZ MATEUS, brasileira, 

casada com Nilson Mateus, portadora do RG nº 282.812 SSP/MT e do CPF 

229.899.941-49, residente e domiciliada na Rua do Comércio nº 524, 

Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço eletrônico desconhecido; (3) 

ARLES DIAS DA SILVA, brasileiro, casado com Marcileia de Alcantara e 

Silva, advogado, portador do RG nº 0903172-3, inscrito no CPF sob o nº 

593.815.070-04, residente e domiciliado na Rua do Comércio nº 301, 

Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço eletrônico desconhecido; (4) 

MARCILEIA DE ALCANTARA E SILVA, brasileira, casada com Arles Dias 

da Silva, portadora do RG nº 07785992 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 

650.940.931-34, residente e domiciliada na Rua do Comércio nº 301, 

Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço eletrônico desconhecido, o 

que faz com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas. I. 

SÍNTESE DOS FATOS. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Autora é 

empresa integrante do GRUPO BROOKFIELD ENERGIA1, um dos maiores 

investidores em energia renovável no mundo, com grande destaque na 

geração de energia hidrelétrica, eólica e biomassa. No Brasil, mantém em 

operação diversos empreendimentos energéticos, gerando energia 

renovável nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio 

Grande do Norte, projetos que são instalados ou adquiridos já em 

operação. Com relação à Autora, titular do empreendimento denominado 

UHE GUAPORÉ, cabe referir que passou a integrar recentemente os ativos 

do GRUPO BROOKFIELD, o que ensejou o início do processo de 

regularização fundiária dos imóveis efetivamente ocupados pela empresa. 

No caso concreto, tem-se que a Autora exerce a posse mansa e pacífica, 

com animus domini, por mais de 15 (quinze) anos, sobre imóvel localizado 

na Rua Pastor Benedito da Silva nº 340, quadra 099, lote 2, Centro, 

Jauru/MT, cujo terreno conta com 600 m2 de área total e 94,20 m2 de área 

construída, o qual não possui matrícula aberta perante o Cartório de 

Registro de Imóveis de Jauru/MT. Com efeito, a aquisição dos direitos 

possessórios junto aos loteadores Nilson Mateus e Josiane Silva Perez 

Mateus remonta à época em que o empreendimento hidrelétrico da Autora 

foi construído, ou seja, quando passou a ser utilizado para fins de 

instalação do alojamento dos funcionários da Usina. Em que pese o 

exercício ininterrupto da posse mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) 

anos, como animus domini, sendo imperativa a declaração da prescrição 

aquisitiva em seu favor, para que se regularize a titularidade do bem. 

Origem da Posse e prova do seu exercício manso e pacífico. Conforme 

demonstra o anexo “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE 

DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL” (Doc. 2), em 08 de março 

de 2001 a TANGARÁ ENERGIA S/A adquiriu a justo título e de boa-fé os 

direitos possessórios do imóvel em referência, mediante o pagamento, à 

época, da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) aos então 

Possuidores e loteadores Nilson Matheus e Josiane Silva Peres Matheus2. 

2 Nilson Matheus, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens com Josiane Silva Perez Matheus, brasileira, do lar, portadores das 

cédulas de identidade RG 085.839 - SSP/MT e RG 282.812 – SSP/MT, 

inscritos no CPF sob os números 202.666.501-04 e 229.899.841-49. 

Desde então, já se passaram mais de 16 (dezesseis) anos em que a 

TANGARÁ ENERGIA exerce de forma mansa, pacífica, com animus domini 

e sem tipo de oposição a posse direta sobre o referido imóvel, lapso 

temporal que já seria suficiente para viabilizar a declaração da aquisição 

da propriedade em razão da prescrição aquisitiva. Ao referido lapso 

temporal, possível somar, ainda, os mais de 15 (quinze) anos em que os 

antigos possuidores – cedentes – também exerceram a posse sobre o 

imóvel em comento sem qualquer questionamento, o que torna ainda mais 

evidente a possibilidade de concessão da tutela jurisdicional ora 

pleiteada3. A corroborar a situação fática aqui narrada, a Autora 

esclarece que o referido imóvel se encontra, inclusive, cadastrado junto à 

Prefeitura Municipal em seu nome, como atestara a Certidão de Cadastro 

nº 88/2016 lavrada pelo Setor de Fiscalização e Supervisão de Tributos 

em anexo (Doc. 4). Ou seja: o próprio órgão municipal reconhece que a 

TANGARÁ ENERGIA exerce posse mansa e pacífica sobre o referido bem, 
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realidade que, se necessário, poderá ser ainda confirmada mediante 

prova testemunhal. A descrição do imóvel objeto desta Ação. Como dito, o 

imóvel objeto do pedido de usucapião está localizado na Rua Pastor 

Benedito da Silva nº 340, quadra 099, lote 2 Centro, Jauru/MT, cujo terreno 

conta com 600 m2 de área total e 94,20 m2 de área construída, o qual não 

possui matrícula aberta junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Jauru/MT. Para facilitar a análise do feito, com a indicação dos respectivos 

confrontantes, a Autora pede vênia para colacionar o memorial descritivo 

(Doc. 3) e o croqui (Doc. 5) anexos, documentos que assinados por 

profissional legalmente habilitada – Engenheira Layde Marinhão Tosta 

Rozales, que evidenciam a seguinte realidade: 3 Sobre a possibilidade de 

serem somados os períodos de exercício de posse, assim dispõe o artigo 

1.243 do Código Civil: “O possuidor pode, para o fim de contar o tempo 

exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus 

antecedentes (art. 1.207), contando que todas sejam contínuas, pacíficas 

e, no caso do art. 1.242, com justo título e boa fé”. Como se percebe, o 

terreno objeto do pedido de usucapião possui 15m de frente e 40m de 

profundidade, tendo, portanto, superfície total de 600m2. Faz dividas com 

os seguintes terrenos/imóveis: • LADO LESTE – Passeio Público, Rua 

Pastor Benedito da Silva, Cidade de Jauru/MT – Prefeitura Municipal de 

Jauru/MT; • LADO SUL – Lote nº 03, cuja posse é exercida pela 

TANGARÁ ENERGIA S/A, Autora da presente Ação de Usucapião; • LADO 

OESTE (parte) – Lote nº 01, cuja posse é exercida pelos Réus “3” e “4”, 

quais sejam, os Srs. Arles Dias da Silva e Marcileia de Alcantara e Sila; • 

LADO NORTE – Passeio Público, Avenida Rui Barbosa, Cidade de 

Jauru/MT – Prefeitura Municipal de Jauru/MT; Individualizada a localização 

e os confrontantes do imóvel, viável se mostra a propositura da Ação 

contra as pessoas arroladas no polo passivo da Ação. II. FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS. De acordo com as lições de SILVIO DE SALVO VENOSA, “o 

usucapião deve ser considerado modalidade originária de aquisição, 

porque o usucapiente constitui direito à parte, independentemente de 

qualquer relação jurídica com o anterior proprietário” 4, sendo a posse 

com animus domini seu principal elemento. Trata-se de direito previsto no 

artigo 1.238 do Código Civil: Artigo 1.238 - Aquele que, por quinze anos, 

sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe 

a propriedade, independentemente de título e boafé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Apontado dispositivo tem 

aplicação direta e imediata à hipótese destes autos, em que a Autora 

exerce diretamente, com animus domini, posse mansa e pacífica do imóvel 

objeto da presente Ação desde pelo menos 08 de março de 2001, quando 

firmou “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS 

POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL” em anexo (Doc. 3) com os antigos 

possuidores do imóvel. Ao referido período de 16 (dezesseis) anos – que 

já seria suficiente para a declaração da prescrição aquisitiva no caso dos 

autos –somam-se também, a teor do artigo 1.243 do Código Civil, os 15 

(quinze) anos anteriores, nos quais os cedentes Nilson Matheus e Josiane 

Silva Peres Matheus exerceram de forma mansa e pacífica a posse sobre 

as terras descritas nesta petição. Ou seja: a posse que embasa o pedido 

de usucapião já perdura por mais de 31 (trinta e um) anos, sendo que 

jamais houve contestação por terceiros, o que torna viável o pedido de 

usucapião. Com efeito, além do referido instrumento de cessão dos 

direitos possessórios, a prova da posse exercida pela Autora é 

complementada pela Certidão de Cadastro nº 88/2016, expedida pelo Setor 

de Fiscalização e Supervisão de Tributos da Prefeitura Municipal de Jauru 

(Doc. 4), realidade que poderá ser atestada, ainda, mediante a oportuna 

oitiva de testemunhas. 4 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Volume V 

– Direito Reais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 184. Para casos como o destes 

autos, a jurisprudência é unânime quanto à possibilidade de ser declarada 

a prescrição aquisitiva sobre o bem imóvel: Usucapião. Irregularidade do 

loteamento. Inexistência de óbice à usucapião, embora, os autores 

possuam instrumento de compra e venda do referido lote, que os legitimam 

a transferência da propriedade, sem necessidade de ajuizamento da 

presente, o artigo 1238 do Código Civil é claro ao dispor que todo 

interessado pode pleitear a medida, independentemente de título. Sentença 

reformada. Recurso a que se dá provimento. (Apelação 

1001157-50.2015.8.26.0362, Relator: Des. Mauro Conti Machado, 28ª 

Câmara Extraordinária do TJ/SP, Julgado em 01/03/2017). Grifamos. 

APELAÇÃO – Ação de Usucapião – Alegação de posse mansa e pacífica 

por mais de 20 vinte anos – Contestação - Sentença de procedência – 

Inconformismo dos contestantes – Descabimento - Comprovada a posse 

mansa e pacífica da autora por mais de vinte anos - Recurso desprovido. 

(Apelação 0001554-12.2002.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Privado do 

TJSP, Relator: Des. José Aparício Coelho Prado Neto, Julgado em 

14/02/2017). Grifamos. Os precedentes acima encaixam-se com plena 

exatidão à hipótese dos autos, confirmando a necessidade de serem 

julgados procedentes o pedido de declaração de propriedade em prol da 

Autora, que exerce posse mansa e pacífica, com animus domini, sobre o 

imóvel objeto desta Ação por tempo superior àquele previsto no artigo 

1.238 do Código Civil. III. REQUERIMENTOS E PEDIDOS. Pelas razões 

expostas, requer: 1) Com base no artigo 246, § 3º, do Código de Processo 

Civil, seja determinada a citação dos Réus nos endereços arrolados no 

preâmbulo desta petição inicial para que, querendo, contestem a presente 

Ação no prazo legal; 2) Com base no artigo 259, I, do Código de Processo 

Civil, seja determinada a publicação de edital para citação de eventuais 

interessados para que se manifestem no prazo legal; 3) Seja deferida a 

produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial a 

juntada de prova documental, a realização de prova pericial e oitiva de 

testemunhas; 4) Sejam julgados procedentes os pedidos feitos pela 

Autora, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva do imóvel objeto desta 

Ação, ordenando-se, após a expedição de mandado de registro ao 

Cartório de Registro de Imóveis para que anote a titularidade do bem em 

nome da Autora. Para viabilizar o adequado acompanhamento do feito, 

requer sejam todas as intimações atinentes à presente Ação realizadas 

somente em nome do advogado Evandro Luis Pippi Kruel (OAB/MT 

17.211-A), com escritório na Avenida Dom Pedro II nº 1.351, conjunto 601, 

cidade de Porto Alegre/RS. Atribui à causa o valor de R$ 30.000,00. Neste 

termos, Pede o deferimento. Jauru, 07 de junho de 2017. Evandro Luis 

Pippi Kruel OAB/MT 17.211-A

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 1017-54.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARÁ ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA ___ 

VARA JUDICIAL DA COMARCA DE JAURU/MT. TANGARÁ ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

03.573.381/0002-77, com sede na Estrada da Casa de Força UHE 

Guaporé, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, endereço eletrônico 

juridico@brookfieldenergia.com, vem a Vossa Excelência, por seus 

procuradores (Doc. 1), com fulcro no artigo 1.238 e seguintes do Código 

Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO contra (1) NILSON 

MATEUS, brasileiro, casado com Josiane Silva Perez Mateus, portador do 

RG nº 085.839 SSP/MT e do CPF 202.666.501-04, residente e domiciliado 

na Rua do Comércio nº 524, Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço 

eletrônico desconhecido; (2) JOSIANE SLVA PEREZ MATEUS, brasileira, 

casada com Nilson Mateus, portadora do RG nº 282.812 SSP/MT e do CPF 

229.899.941-49, residente e domiciliada na Rua do Comércio nº 524, 

Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço eletrônico desconhecido; (3) 

ARLES DIAS DA SILVA, brasileiro, casado com Marcileia de Alcantara e 

Silva, advogado, portador do RG nº 0903172-3, inscrito no CPF sob o nº 

593.815.070-04, residente e domiciliado na Rua do Comércio nº 301, 

Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço eletrônico desconhecido; (4) 

MARCILEIA DE ALCANTARA E SILVA, brasileira, casada com Arles Dias 

da Silva, portadora do RG nº 07785992 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 

650.940.931-34, residente e domiciliada na Rua do Comércio nº 301, 

Centro, Jauru/MT, CEP 78255-000, endereço eletrônico desconhecido, o 
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que faz com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas. I. 

SÍNTESE DOS FATOS. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Autora é 

empresa integrante do GRUPO BROOKFIELD ENERGIA1, um dos maiores 

investidores em energia renovável no mundo, com grande destaque na 

geração de energia hidrelétrica, eólica e biomassa. No Brasil, mantém em 

operação diversos empreendimentos energéticos, gerando energia 

renovável nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio 

Grande do Norte, projetos que são instalados ou adquiridos já em 

operação. Com relação à Autora, titular do empreendimento denominado 

UHE GUAPORÉ, cabe referir que passou a integrar recentemente os ativos 

do GRUPO BROOKFIELD, o que ensejou o início do processo de 

regularização fundiária dos imóveis efetivamente ocupados pela empresa. 

No caso concreto, tem-se que a Autora exerce a posse mansa e pacífica, 

com animus domini, por mais de 15 (quinze) anos, sobre imóvel localizado 

na Rua Pastor Benedito da Silva nº 340, quadra 099, lote 2, Centro, 

Jauru/MT, cujo terreno conta com 600 m2 de área total e 94,20 m2 de área 

construída, o qual não possui matrícula aberta perante o Cartório de 

Registro de Imóveis de Jauru/MT. Com efeito, a aquisição dos direitos 

possessórios junto aos loteadores Nilson Mateus e Josiane Silva Perez 

Mateus remonta à época em que o empreendimento hidrelétrico da Autora 

foi construído, ou seja, quando passou a ser utilizado para fins de 

instalação do alojamento dos funcionários da Usina. Em que pese o 

exercício ininterrupto da posse mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) 

anos, como animus domini, sendo imperativa a declaração da prescrição 

aquisitiva em seu favor, para que se regularize a titularidade do bem. 

Origem da Posse e prova do seu exercício manso e pacífico. Conforme 

demonstra o anexo “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE 

DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL” (Doc. 2), em 08 de março 

de 2001 a TANGARÁ ENERGIA S/A adquiriu a justo título e de boa-fé os 

direitos possessórios do imóvel em referência, mediante o pagamento, à 

época, da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) aos então 

Possuidores e loteadores Nilson Matheus e Josiane Silva Peres Matheus2. 

2 Nilson Matheus, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens com Josiane Silva Perez Matheus, brasileira, do lar, portadores das 

cédulas de identidade RG 085.839 - SSP/MT e RG 282.812 – SSP/MT, 

inscritos no CPF sob os números 202.666.501-04 e 229.899.841-49. 

Desde então, já se passaram mais de 16 (dezesseis) anos em que a 

TANGARÁ ENERGIA exerce de forma mansa, pacífica, com animus domini 

e sem tipo de oposição a posse direta sobre o referido imóvel, lapso 

temporal que já seria suficiente para viabilizar a declaração da aquisição 

da propriedade em razão da prescrição aquisitiva. Ao referido lapso 

temporal, possível somar, ainda, os mais de 15 (quinze) anos em que os 

antigos possuidores – cedentes – também exerceram a posse sobre o 

imóvel em comento sem qualquer questionamento, o que torna ainda mais 

evidente a possibilidade de concessão da tutela jurisdicional ora 

pleiteada3. A corroborar a situação fática aqui narrada, a Autora 

esclarece que o referido imóvel se encontra, inclusive, cadastrado junto à 

Prefeitura Municipal em seu nome, como atestara a Certidão de Cadastro 

nº 88/2016 lavrada pelo Setor de Fiscalização e Supervisão de Tributos 

em anexo (Doc. 4). Ou seja: o próprio órgão municipal reconhece que a 

TANGARÁ ENERGIA exerce posse mansa e pacífica sobre o referido bem, 

realidade que, se necessário, poderá ser ainda confirmada mediante 

prova testemunhal. A descrição do imóvel objeto desta Ação. Como dito, o 

imóvel objeto do pedido de usucapião está localizado na Rua Pastor 

Benedito da Silva nº 340, quadra 099, lote 2 Centro, Jauru/MT, cujo terreno 

conta com 600 m2 de área total e 94,20 m2 de área construída, o qual não 

possui matrícula aberta junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Jauru/MT. Para facilitar a análise do feito, com a indicação dos respectivos 

confrontantes, a Autora pede vênia para colacionar o memorial descritivo 

(Doc. 3) e o croqui (Doc. 5) anexos, documentos que assinados por 

profissional legalmente habilitada – Engenheira Layde Marinhão Tosta 

Rozales, que evidenciam a seguinte realidade: 3 Sobre a possibilidade de 

serem somados os períodos de exercício de posse, assim dispõe o artigo 

1.243 do Código Civil: “O possuidor pode, para o fim de contar o tempo 

exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus 

antecedentes (art. 1.207), contando que todas sejam contínuas, pacíficas 

e, no caso do art. 1.242, com justo título e boa fé”. Como se percebe, o 

terreno objeto do pedido de usucapião possui 15m de frente e 40m de 

profundidade, tendo, portanto, superfície total de 600m2. Faz dividas com 

os seguintes terrenos/imóveis: • LADO LESTE – Passeio Público, Rua 

Pastor Benedito da Silva, Cidade de Jauru/MT – Prefeitura Municipal de 

Jauru/MT; • LADO SUL – Lote nº 03, cuja posse é exercida pela 

TANGARÁ ENERGIA S/A, Autora da presente Ação de Usucapião; • LADO 

OESTE (parte) – Lote nº 01, cuja posse é exercida pelos Réus “3” e “4”, 

quais sejam, os Srs. Arles Dias da Silva e Marcileia de Alcantara e Sila; • 

LADO NORTE – Passeio Público, Avenida Rui Barbosa, Cidade de 

Jauru/MT – Prefeitura Municipal de Jauru/MT; Individualizada a localização 

e os confrontantes do imóvel, viável se mostra a propositura da Ação 

contra as pessoas arroladas no polo passivo da Ação. II. FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS. De acordo com as lições de SILVIO DE SALVO VENOSA, “o 

usucapião deve ser considerado modalidade originária de aquisição, 

porque o usucapiente constitui direito à parte, independentemente de 

qualquer relação jurídica com o anterior proprietário” 4, sendo a posse 

com animus domini seu principal elemento. Trata-se de direito previsto no 

artigo 1.238 do Código Civil: Artigo 1.238 - Aquele que, por quinze anos, 

sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe 

a propriedade, independentemente de título e boafé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Apontado dispositivo tem 

aplicação direta e imediata à hipótese destes autos, em que a Autora 

exerce diretamente, com animus domini, posse mansa e pacífica do imóvel 

objeto da presente Ação desde pelo menos 08 de março de 2001, quando 

firmou “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS 

POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL” em anexo (Doc. 3) com os antigos 

possuidores do imóvel. Ao referido período de 16 (dezesseis) anos – que 

já seria suficiente para a declaração da prescrição aquisitiva no caso dos 

autos –somam-se também, a teor do artigo 1.243 do Código Civil, os 15 

(quinze) anos anteriores, nos quais os cedentes Nilson Matheus e Josiane 

Silva Peres Matheus exerceram de forma mansa e pacífica a posse sobre 

as terras descritas nesta petição. Ou seja: a posse que embasa o pedido 

de usucapião já perdura por mais de 31 (trinta e um) anos, sendo que 

jamais houve contestação por terceiros, o que torna viável o pedido de 

usucapião. Com efeito, além do referido instrumento de cessão dos 

direitos possessórios, a prova da posse exercida pela Autora é 

complementada pela Certidão de Cadastro nº 88/2016, expedida pelo Setor 

de Fiscalização e Supervisão de Tributos da Prefeitura Municipal de Jauru 

(Doc. 4), realidade que poderá ser atestada, ainda, mediante a oportuna 

oitiva de testemunhas. 4 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Volume V 

– Direito Reais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 184. Para casos como o destes 

autos, a jurisprudência é unânime quanto à possibilidade de ser declarada 

a prescrição aquisitiva sobre o bem imóvel: Usucapião. Irregularidade do 

loteamento. Inexistência de óbice à usucapião, embora, os autores 

possuam instrumento de compra e venda do referido lote, que os legitimam 

a transferência da propriedade, sem necessidade de ajuizamento da 

presente, o artigo 1238 do Código Civil é claro ao dispor que todo 

interessado pode pleitear a medida, independentemente de título. Sentença 

reformada. Recurso a que se dá provimento. (Apelação 

1001157-50.2015.8.26.0362, Relator: Des. Mauro Conti Machado, 28ª 

Câmara Extraordinária do TJ/SP, Julgado em 01/03/2017). Grifamos. 

APELAÇÃO – Ação de Usucapião – Alegação de posse mansa e pacífica 

por mais de 20 vinte anos – Contestação - Sentença de procedência – 

Inconformismo dos contestantes – Descabimento - Comprovada a posse 

mansa e pacífica da autora por mais de vinte anos - Recurso desprovido. 

(Apelação 0001554-12.2002.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Privado do 

TJSP, Relator: Des. José Aparício Coelho Prado Neto, Julgado em 

14/02/2017). Grifamos. Os precedentes acima encaixam-se com plena 

exatidão à hipótese dos autos, confirmando a necessidade de serem 

julgados procedentes o pedido de declaração de propriedade em prol da 

Autora, que exerce posse mansa e pacífica, com animus domini, sobre o 

imóvel objeto desta Ação por tempo superior àquele previsto no artigo 

1.238 do Código Civil. III. REQUERIMENTOS E PEDIDOS. Pelas razões 

expostas, requer: 1) Com base no artigo 246, § 3º, do Código de Processo 

Civil, seja determinada a citação dos Réus nos endereços arrolados no 

preâmbulo desta petição inicial para que, querendo, contestem a presente 

Ação no prazo legal; 2) Com base no artigo 259, I, do Código de Processo 

Civil, seja determinada a publicação de edital para citação de eventuais 

interessados para que se manifestem no prazo legal; 3) Seja deferida a 

produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial a 

juntada de prova documental, a realização de prova pericial e oitiva de 

testemunhas; 4) Sejam julgados procedentes os pedidos feitos pela 

Autora, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva do imóvel objeto desta 

Ação, ordenando-se, após a expedição de mandado de registro ao 

Cartório de Registro de Imóveis para que anote a titularidade do bem em 
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nome da Autora. Para viabilizar o adequado acompanhamento do feito, 

requer sejam todas as intimações atinentes à presente Ação realizadas 

somente em nome do advogado Evandro Luis Pippi Kruel (OAB/MT 

17.211-A), com escritório na Avenida Dom Pedro II nº 1.351, conjunto 601, 

cidade de Porto Alegre/RS. Atribui à causa o valor de R$ 30.000,00. Neste 

termos, Pede o deferimento. Jauru, 07 de junho de 2017. Evandro Luis 

Pippi Kruel OAB/MT 17.211-A

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-11.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) REQUERENTE MOACIR MARCOS 

VENANCIO CARDOSO, a fim de que compareça à audiência de conciliação 

que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo mencionados. DATA E 

HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/10/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-73.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

R.P. BOTARO - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte reclamante, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Jauru-MT, na data e horário 

abaixo mencionados. DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/10/2018 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-23.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

K. R. N. DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO, REPRESENTANTE DA 

PARTE RECLAMANTE, a fim de que compareça à audiência de conciliação 

que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo mencionados. DATA E 

HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/10/2018 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-17.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial 

Cível e Criminal da Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo 

mencionados, bem assim para CIÊNCIA DA LIMINAR deferida nos autos. 

DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/10/2018 Hora: 

16:00

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32425 Nr: 1299-34.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Mansano Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, PROCEDI A INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSIDICO, DR. 

ARLES DIAS SILVA, DO INTEIRO TEOR DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, VIA DJE. Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFFERSON MANSANO DIAS, em 

observância ao disposto no art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

 INTIME-SE da sentença, o Defensor do sentenciado e o Ministério Público 

(§ 7º, do art. 980, da CNGC).

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se as comunicações devidas 

ao Instituto Nacional de Identificação – INI, Delegacia de Policia, e ao 

Cartório Distribuidor, nos termos do art. 974, da CNGC.

Após, não havendo diligência nos autos a ser cumprida ou informada ao 

magistrado – CNGC, art. 1.697, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43425 Nr: 1008-55.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISÂNGELA MÁRCIA DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 462-68.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT- 14.258-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte requerida para 

informar dados bancários visando ressarcimento integral (com 

rendimentos) da quantia depositada em juízo, constante na ref: 73, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22832 Nr: 897-47.2013.811.0048
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊZ SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Uma vez que decorreu o prazo para as manifestações quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação de recolhimento dos 

impostos estaduais, certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais e esboço de partilha final, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 175 Nr: 2-58.1991.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍZA SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Uma vez que decorreu o prazo para as manifestações quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação de recolhimento dos 

impostos estaduais, certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais e esboço de partilha final, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33601 Nr: 1960-05.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME, 

DAYANNE DEYSE DE SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA, GILSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos em Correição.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio de 

veículos registrados em nome da parte executada.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando o 

bloqueio efetivado, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Junte-se cópia do termo da consulta e da penhora on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23375 Nr: 1429-21.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Advogada 

do Réu a apresentar resposta a acusação no prazo de 0-5 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21112 Nr: 171-10.2012.811.0048

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDDS, AKXDES, MARIA CLEIDE XAVIER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos em correição.

1. É dever do magistrado promover os meios necessários para que as 

partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).

 2. Assim, com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635).

3. Ademais, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 18/09/2018, às 14h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

4. Intime-se a parte executada através de sua procuradora a fim de 

comparecer à audiência, acompanhado de seus(uas) advogados(as).

 5. Intime-se pessoalmente a parte exequente.

6. Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

7. Cumpra-se o item “7” de f. 82.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 492-55.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAIME LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, Kerolayne Lorrayne Castaldeli 

Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ADEJAIME LOPES DE ASSUNÇÃO, com base nos artigos 

525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, 

haver excesso de execução.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ADEJAIME LOPES DE ASSUNÇÃO, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 
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MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de ADEJAIME LOPES DE ASSUNÇÃO, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fls. 239/240 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33616 Nr: 1964-42.2016.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA MG LTDA, GILSON PEREIRA DE 

SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte requerente para manifestar-se acerca do petitório de 

Ref: 19, requerendo assim, o que entender oportuno. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

2. Apos, venham-me conclusos para as deliberações pertinentes.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 794-69.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido retro, por entender que a indicação do endereço para 

citação do requerido, é um ônus que pende sobre a parte autora, e no 

presente caso não restou comprovado pela autora o esgotamento de 

todos os meios necessários para obtenção do endereço do requerido.

2. Assim, determino a intimação da requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar nos autos o endereço atualizado do requerido para 

que seja procedida a citação do mesmo nos termos da decisão de Ref: 3.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5624 Nr: 417-16.2006.811.0048

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ 

ROGILDO DE SOUZA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SANCHES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 Vistos em Correição.

1. Defiro o pedido retro para que os presentes autos sejam 

desarquivados, para que possam ser tomadas as providências 

requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22809 Nr: 863-72.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:MT-6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 Intimação dos advogados da parte ré, do retorno dos autos da 2ª 

instancias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8318 Nr: 750-94.2008.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19024/MT

 Vistos em Correição.

1. Defiro a cota ministerial contida em fl.120, motivo pelo qual determino a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Nova Xavantina – MT, 

para que naquela Comarca seja procedida a citação do acusado.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45135 Nr: 1809-68.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINARA NATÁLIA MENDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. NEVES STUDIO FOTOGRAFICO-ME, 

ROBSON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. NEVES STUDIO FOTOGRAFICO-ME, 

CNPJ: 09072692000158, Inscrição Estadual: 09.072.692/0001 e atualmente 

em local incerto e não sabido ROBSON NEVES, Cpf: 04618236671, Rg: 

11428710, brasileiro(a), fotogrofo. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO da parte requerida, para apresentar 

resposta, consignando-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

na inicial.

Resumo da Inicial: TAINARA NATALIA MENDES CORREA, supra 

qualificada, propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

DANOS MATERIAIS (POR QUEBRA CONTRATUAL) E MORAIS 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, Em 

desfavor do R. NEVES STUDIO FOTOGRAFICO-ME, CNPJ 

09072692000158, já qualificado nos autos, pelo fato de que a autora 

firmou com a empresa Requerida um contrato de prestação de serviços, 

cujo objetos foram fotos e filmagens de seu casamento realizado em 12 de 

dezembro de 2015. A requerida se comprometeu a entregar a autora tais 

objetos. Por sua vez, a Autora se comprometeu em pagar pelos serviços o 

valor total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) o qual foi 

integralmente pago no ato da assinatura do contrato o valor de R$ 

1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) e mais a quantia de 02 (dois) 

cheques datados para janeiro de fevereiro de 2016, conforme 

comprovantes de pagamentos em anexo. Ocorre que, até a presente data 

a empresa Autora recebera apenas o Banner (na data da cerimônia) e o 

Quadro apenas em agosto de 2016, ou seja, 07 (sete) meses após o 

estipulado, não recebendo até a presente data os álbuns. Diante da 
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quebra contratual, fora ajuizada ação perante o Juizado Cível desta 

Comarca, na tentativa de solução do litígio, sob nº PJEC 

1000078-54.2017.8.11.0048 sendo após mais de 02 (dois) anos e 05 

(cinco) meses, não se obteve êxito em encontrar a empresa.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.2. De início, 

concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, 

do art. 98, do Código de Processo Civil.3. Cite-se a parte requerida por 

edital. Prazo dilatório de trinta (30) dias- art. 257, inciso IV do NCPC, para 

apresentar resposta, consignando-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

na inicial. 4. Se decorrido o prazo da resposta “in albis”, por passar a se 

tratar de réu revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 72º, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública 

local para, para acompanhar e apresentar a contestação no prazo legal. 5. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 31 de 

julho de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA ARRAES DE 

OLIVEIRA, digitei.

Juscimeira, 29 de agosto de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38989 Nr: 2565-14.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL MORAES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Primeiramente, decreto a revelia da parte requerida, ante o escoamento 

"in albis" do prazo para apresentação de contestação.

 2. Ademais, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8778 Nr: 1109-44.2008.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR DE SOUZA SCHUVARTZHAUPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ELOIR DE SOUZA 

SCHUVARTZHAUPT, sustentando, em síntese, a existência de excesso de 

execução.

 Devidamente intimada a parte autora pugnou pela improcedência do 

presente incidente, vez que entende estarem corretos os cálculos 

trazidos pela exequente na inicial do cumprimento de sentença.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ELOIR DE SOUZA 

SCHUVARTZHAUPT, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, uma vez que a divergência de valores existe quanto a 

aplicação das taxas de juros para a correção dos valores executados, 

motivo pelo qual o presente incidente deve ser julga procedente.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por ELOIR DE SOUZA 

SCHUVARTZHAUPT, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fls. 180 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4073 Nr: 348-18.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÃO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:8806-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o advogado 

do autor a tomar ciência da certidão a seguir transcrita, bem como 

manifestar no prazo de (05) dias, tendo em vista ser pessoa idosa e o 

processo encontrar-se no escaninho de expedição de alvará judicial. 

Certidão:

"Certifico por meio deste que, compareceu a esta serventia o Sr.ANTÃO 

MANOEL DE OLIVIERA, ocasião em que acostou aos autos seus dados 

bancários visando expedição posterior de Alvará Judicial. Os 

mencionados dados são os que se seguem: Agência de N.º 2230-6 do 

Banco do Brasil, Conta corrente de N.° 27.747-9 de titularidade da mesma. 

Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41878 Nr: 377-14.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Vistos em correição.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21355 Nr: 459-55.2012.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANCLEOMAR APARECIDO FERREIRA 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DAL MORO - 

OAB:8607/MT

 Vistos em Correição.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23245 Nr: 1305-38.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZIA RAQUEL ROTILI CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LIZIA RAQUEL ROTILI CHAVES, com base nos artigos 525 

e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LIZIA RAQUEL ROTILI CHAVES, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de LIZIA RAQUEL ROTILI CHAVES, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 133-Vº e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44503 Nr: 1564-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO BISPO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro. Assim sendo, recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/12/2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45266 Nr: 1861-64.2018.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO LOPES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte requerida.

4. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 30 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40413 Nr: 3048-44.2017.811.0048

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCOP, CFDO, JCDO, AFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Diante da cota ministerial de Ref: 25, nomeio Curadora Especial para o 

exercício de tal mister a Dra. Müllena Cristina Martins dos Santos, 

Advogada militante nesta Comarca, inscrita na OAB/MT nº 21.363-O, 

oportunamente intime-a da nomeação, dando-se vistas dos autos para 

apresentar a contestação no prazo legal para os dos 

requerentes/curadores JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA e AMBROSINA 

FERNANDES DE OLIVEIRA.

 2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Curadora Especial cobrar dos assistidos honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

3 Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público, que deverá intervir 

na qualidade de custos legis.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45713 Nr: 2067-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS, 

GABRIELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante dos argumentos e documentos juntados na petição inicial não 

permite, de plano, uma compreensão segura da controvérsia de índole 

possessória, conveniente a justificação prévia do alegado, motivo pelo 

qual designo audiência de justificação para o dia 17/10/2018, às 13h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 562, 2ª parte, do 

Código de Processo Civil, citem-se os requeridos para comparecerem à 

audiência, em que poderão intervir, desde que o façam por intermédio de 

advogado.

 2. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA A 

ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO.

3. O prazo para contestar, de quinze (15) dias (CPC, art. 335), contar-se-á 

a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41043 Nr: 21-19.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA, RENATA 

JESUS DE OLIVEIRA, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, ANDERSON 

CREMA GONÇALVES, BRUNO CLAUDIANO DA CRUZ, ANDERSON ISRAEL 

MOURA NUNES DA SILVA, EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15.130

 Vistos em correição.

1. Considerando a determinação contida no habeas corpus de nº. 

1007794-48.2018.8.11.0000 - Classe 307 - CNJ, determino a expedição de 

alvará de soltura em favor do paciente EMERSON DE SOUZA DE 

OLIVEIRA, se por outro motivo o mesmo não estiver preso.

De igual modo determino a expedição de alvará de soltura em favor do 

paciente ao paciente ANDERSON CREMA GONÇALVES, uma vez que 

Habeas Corpus foi estendido ao mesmo, se por outro motivo o mesmo não 

estiver preso.

2. Deverá os réus serem intimados para cumprirem as seguintes medidas 

cautelares:

a) Comparecimento periódico no Juízo da Vara Única da Comarca de 

Juscimeira - MT, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, para 

informar/confirmar seu endereço residencial, telefones para contato e 

justificar suas atividades laborais.

b) Proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da 

correspondente ação penal.

c) Proibição de manter contato com os demais codenunciados.

d) Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial.

e) Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado.

f) Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo processante;

 g) Recolhimento domiciliar durante o período noturno, finais de semana e 

feriados, pelo período de duração da correspondente ação penal, sob 

pena de revogação do benefício.

3. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 

determinação da 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

4. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira - MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36977 Nr: 1608-13.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido retro por entender que não haverá efetividade 

processual, devendo a parte requerente tomar medidas efetivas no 

sentido de localizar o bem objeto da ação.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 133-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONEL BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos em Correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21979 Nr: 1146-32.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de CÍCERO MENDES, sustentando, em 

síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de CÍCERO MENDES, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por CÍCERO MENDES, 

motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 177 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 1544-03.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 24 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45955 Nr: 2148-27.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº. 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, se faz necessária a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do(a)(s) devedor(a)(s). Vejo que a parte requerente 

cumpriu este requisito, já que os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência do(a)(s) 

devedor(a)(s).

Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

2. ISTO POSTO, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei nº. 

911/69 e alterações da Lei nº. 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.

3. Deve-se primeiramente intimar a parte requerente, para que, recolha a 

diligência de citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

4. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

o(a) autor(a), na pessoa de seu representante legal.

5. Executada a liminar, cite-se o requerido para apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, igualmente contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado 
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pelo(a) credor(a) fiduciário(a) na inicial, oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Dec. Lei nº. 911/69, com nova 

redação da Lei nº. 10.931/04, art. 56).

6. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

7. Ademais, 5 (cinco) dias após executada a liminar sem que tenha havido 

a purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente), devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a 

transferência do veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com 

baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, 

IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida.

8. Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do 

respectivo bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao 

prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3º, § 9º, 

do Dec. Lei nº. 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014.

9. Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo 

de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

10. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70475 Nr: 1493-37.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o requerimento do exequente de fls. 42.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 1006-09.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR FACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO KERN FELDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, perpetrado por 

JANDIR FACCHI, em face do executado ROBERTO KERN FELDER.

Foi determinado à fl. 40 a intimação pessoal da parte autora para dar 

regular andamento no feito, sob pena de extinção, ademais, foi intimado 

conforme consta na certidão de fl. 41 e se manteve inerte até o presente 

momento.

Verifica-se à fl. 46, certidão de decurso de prazo, neste contexto, verifico 

que a extinção do processo é medida de rigor, haja vista que ocorreu 

abandono da causa.

 Ademais, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

 Custas pelo exequente. Suspendo a cobrança das custas judiciais, tendo 

em vista o deferimento de justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Intime-se a parte autora para buscar o cheque de fls. 137. Determino o 

seu desentranhamento dos autos e devolução para o exequente.

Determino o levantamento da penhora (fls. 18/19).

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 501-13.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOUSILENE DE OLIVEIRA, ANTONIA FELIÇO 

BENIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução extrajudicial proposta pela COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE em face de HOUSILENE DE 

OLIVEIRA E OUTRO.

À fl. 43, o representante legal do exequente veio aos autos informar que o 

executado efetuou o pagamento integral do débito.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45286 Nr: 1038-53.2008.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BEMBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA-

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por BANCO FINASA 

S/A em face de MARCOS ANTONIO BAMBE.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada a dar 
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prosseguimento ao feito, porém, quedou-se inerte (fls.116).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões de decurso de prazo às fls. 

118, verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, 

a parte autora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de 

praticar ato de sua competência.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.

 Custas processuais pela parte exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado.

 Após o decurso de prazo e os pagamentos das custas processuais, se 

for caso, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 615-88.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ CLARA DIER DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos.

 EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os critérios legais, bem como 

os valores descritos em planilha anexa à fl.152 dos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 772-56.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos réus à fls.70/73, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.56, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como as 

arroladas pela defesa às fls. 72, devendo todos serem intimadas e 

comparecerem na solenidade.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Em relação ao ofício de fl. 73 desconsidero, tendo em vista que foi juntada 

posteriormente e equivocadamente, já que foi apresentada às fls. 70/73 

defesa prelinar.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47891 Nr: 1670-45.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO PISOS E PAINÉS LTDA., INDÚSTRIA DE 

COMPENSADOS TRIÂNGULO LTDA., DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN 

DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BARBOSA PORSCH, ZULEMA MAURÍLIA 

BARBOSA PORSCH, INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRIÂNGULO O MATO 

GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, JOSÉ LEONEL FRANCO, MERCEDES ABEGÃO FRANCO, ALTAYR 

CYRO GUBERT, IVONE ZENI GUBERT, JOÃO FRANCISCO PINTO, 

CAPISTRANO FELIX DA COSTA, GONÇALO DE MORAIS DIAS, JUVENAL 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A, LUIZ CARLOS M. NEGREIROS - OAB:3.530/MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MOZART PIZZATTO 

ANDREOLI - OAB:9.113/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15.383, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A, Graziele Cristina Tobias de Miranda (Defensora 

Pública) - OAB:, Leonardo José de Aquino - OAB:9255-MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MARCOS DANIEL 

PEREIRA CAVALCANTE - OAB:16.396, MOZART PIZZATTO ANDREOLI 

- OAB:9.113/PR, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS, thiago d abiner fernandes - 

OAB:12049

 Vistos etc.

Intimem-se a partes, para no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca da complementação do laudo pericial anexo às fls. 946 e 

seguintes.

Após, concluso para decisão.

Certifique, sendo necessário, o decurso de prazo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 312-50.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento à fl.208, determinando a citação requerida.

Destarte, citem-se as pessoas/herdeiros indicados à fl.208, para que no 

prazo legal (contestação), manifestem-se quanto ao cumprimento de 

sentença.

Após, voltem conclusos para análise dos demais pedidos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64451 Nr: 1314-74.2014.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA INÊS DA SILVA SOUZA STOLARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 
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OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de divórcio direto com pedido de antecipação de tutela, 

promovido por Claudemir Stolarski, em face de Sandra Inês da Silva Souza 

Stolarski.

Foi determinado à fl. 29 a intimação da parte autora para dar andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a mesma 

mantendo-se inerte.

Tendo em vista a certidão de fl. 33, afirmando o decurso de prazo, verifico 

que a extinção do processo é medida de rigor, haja vista que ocorreu 

abandono da causa.

 Ademais, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

 Custas pelo requerente. Suspendo a cobrança das custas judiciais, tendo 

em vista a assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76760 Nr: 1371-53.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

para implantação de benefício de prestação continuada BPC-LOAS, com 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, movido por JOSUÉ 

SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Assevera a parte autora ser portadora de doenças denominada 

“Hanseníase” (CID A30.0), causando-lhe limitações por tempo 

indeterminado. Aduz que, diante de sua situação, requereu junto à 

autarquia, ora parte ré neste processo, a concessão do benefício de 

prestação continuada LOAS, tendo sido negado (fl.23). Requer 

concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para implantação 

do benefício de prestação em favor do autor.Instruiu os autos, com 

documentos de fls.17/24.É a síntese do necessário.Decido.Inicialmente 

defiro os benefícios da justiça gratuita requerida pela autora.(...) Ou é 

possível a reabilitação para outra função?18)Diga o Sr. Perito se a parte 

autora é portadora de alguma da seguintes enfermidades: a) tuberculose 

ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) 

cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; 

doença de Parkinson, h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia 

grave; j) estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) 

síndrome da imunodeficiência adquirida-AIDS; l) contaminação por 

radiação com base em conclusão da medicina especializada; m) 

hepatopatia grave. APÓS a juntada dos laudos, conclusos os autos para 

analise do pedido de tutela antecipada.INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao exame 

pericial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 28 de 

agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74516 Nr: 2064-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLI MONSSON, JURANDI SANTANA, 

SAMUEL SALES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430, GABRIELLE BORIN NAVARRO - OAB:21951-O

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.105/106, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.08, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei. A defesa não 

arrolou testemunha.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-98.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE DE BARROS COLPINI (REQUERENTE)

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000037-98.2017.8.11.0109 REQUERENTE: ANDRESSA CAROLINE DE 

BARROS COLPINI REQUERIDO: SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO 

EST DE MATO GROSSO DESPACHO Processo nº 

1000037-98.2017.8.11.0109 Vistos etc. INTIME-SE a parte requerida para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se quanto à contestação 

apresentada (doc. 9522284 - Pág.1 e seguintes). Certifique-se o decurso 

de prazo, após, venham-me conclusos. CUMPRA-SE. Marcelândia, 11 de 

julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65200 Nr: 366-98.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Visto, etc.

Tendo em vista que o réu contratou advogado, REVOGO a nomeação à fl. 

31. Proceda-se o desentranhamento dos autos, da manifestação à fl. 

32/36.

Porquanto, analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.27/28, 

tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de 

absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 15:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.28), bem como as demais 

testemunhas informadas à fl.28.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 
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residentes fora da comarca.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 29 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76370 Nr: 2121-49.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA AMORIM BRAIDO, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOEL PAULO BONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARBOSA DE 

LIMA - OAB:21980-B/MT, RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - 

OAB:16612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2121-49.2018.811.0111 (Código 76370)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Camila Amorim Braido

Requerido: Espólio de Joel Paulo Bonete

Vistos.

Trata-se de pedido de abertura de inventário formulado por Camila Amorim 

Braido, alegada companheira do "de cujus" Joel Paulo Bonette, oriundo da 

Comarca de Alta Floresta.

Analisando a petição inicial, verifico que o valor da causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Isso porque o 

patrimônio indicado é composto de crédito trabalhista e bem móvel - 

veículo automotor -, os quais não foram considerados para a indicação do 

valor dado à causa.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial (CPC, art. 319, 

V, c/c art. 321), corrigindo o valor dado à causa, a fim de que 

corresponda ao patrimônio que compõe a herança, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

Matupá (MT), 30 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30603 Nr: 1057-53.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30603.

Processo nº 1057-53.2008.811.0111.

Vistos.

Processo em ordem.

Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos de 

código nº 58790.

Matupá/MT, 29 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 379-57.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MARIA JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 379-57.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60460.

Vistos.

Em cumprimento ao acórdão de Ref. 21, DETERMINO o curso regular do 

processo.

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação.

Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS 

para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 29 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67658 Nr: 1409-93.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, LUCIANO MORAES - OAB:19959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1409-93.2017.811.0111 (Código 67658)Classe – 

Assunto:Divórcio c/c Alimentos e Partilha de bensRequerente: Ivanete 

Eliete da Silva LeonardoRequerido: Geraldo Leonardo da Silva 

Vistos.Trata-se de Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens, com 

pedido liminar, proposta por IVANETE ELIETE DA SILVA LEONARDO em 

face de GERALDO LEONARDO DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

(...).Com efeito, a requerente está, aparentemente, em situação desigual 

na relação, sendo necessária a atuação jurisdicional para equilibrar os 

direitos.Os documentos que instruem a inicial informam que a requerente é 

dependente financeira do requerido para sua própria subsistência, de 

modo que os alimentos devidos entre ex-cônjuges demandam a presença 

do binômio necessidade/possibilidade, o qual se revela presente nos autos 

em análise, eis que a requerente necessita de mínimas condições para 

sua própria subsistência e o requerido, aparentemente, detém condições 

de pagar alimentos em seu favor.O perigo da demora também resta 

demonstrado, haja vista que a espera do provimento final resulta em 

prejuízos à requerente, principalmente porque o pedido tem caráter 

alimentar para subsistência e proteção da dignidade da própria 

requerente.No tocante ao pedido de nomeação de advogado dativo em 

favor do requerido, indefiro-o, peremptoriamente, pois o acervo patrimonial 

do casal, o qual está na posse e sob a administração do requerido indica 

que este possui condições financeiras de contratar um advogado. (...).Isto 

posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pela parte requerente 

IVANETE ELIETE DA SILVA LEONARDO para:1)DETERMINAR que o 

requerido pague alimentos à requerente equivalentes 01 (um) salário 

mínimo, a serem depositados na conta bancária indicada;2)INTIME-SE o 

requerido sobre o indeferimento do pedido de nomeação de advogado, 

consignando que, a partir da data sua intimação, correrá o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar contestação, sob pena de 

revelia.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 28 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67928 Nr: 1564-96.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ANDRESSA DE MELO REMOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro De Oliveira Removicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 1564-96.2017.811.0111 (Código 67928)Classe – 

Assunto:Divórcio LitigiosoRequerentes: Luciana Andressa de Melo 

RemoviczRequerido:Leandro de Oliveira RemoviczVistos.O requerido 

Leandro de Oliveira Removicz, regularmente citado por edital (ref. evento 

14), deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar 

contestação.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo 

Civil, nomeio como curador especial o DR. IGOR NEVES DE CARVALHO 

para patrocinar os interesses do requerido, apresentando contestação no 

prazo legal.(...). INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.Sem 

prejuízo, INTIME-SE a parte requerente para informar o seu atual endereço, 

tendo em vista que a equipe multidisciplinar não obteve êxito em localizar o 

endereço mencionado na exordial (ref.10).Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 28 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52266 Nr: 415-07.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16.006/0-MT, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:13672/O

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação de 

testemunha do requerido para audiência designada, devendo juntar aos 

autos a guia recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72598 Nr: 272-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 272-42.2018.811.0111 (Código 72598)(...)Pois bem.No que 

tange aos posteriores pedidos formulados pela requerente, indefiro-os, 

sumariamente, sem prejuízo de eventual reanálise, a uma porque a 

requerente não trouxe qualquer fato novo a ensejar o bloqueio de veículos 

e imóveis que compõem o patrimônio comum do casal e, a duas porque a 

alienação de veículos faz parte da atividade da empresa, que deverá 

resguardar o correspondente à metade do valor de cada bem alienado, 

pertencente à requerente, conforme item 4 da decisão retro.Indefiro a 

expedição de ofícios ao DETRAN e às instituições financeiras em nome 

das empresas e do requerido, visto que a relação dos veículos está 

arrolada em certidão subscrita pela oficial designada e a quebra de sigilo 

bancário é medida excepcional, consoante a jurisprudência clássica, 

demandando o esgotamento de outras medidas capazes de 

supri-la.Quanto ao pedido de bloqueio de transferência de propriedade 

dos imóveis existentes em nome das partes e das empresas, este já foi 

objeto de apreciação judicial, fundamentada na decisão anterior, conforme 

itens 1 e 2 do dispositivo.Por fim, quanto ao pedido de instauração de 

procedimento administrativo em desfavor do Oficial de Justiça, rejeito. Não 

houve malferimento ou infração das regras de conduta impostas ao 

exercício de sua função, sendo que a determinação judicial foi 

integralmente cumprida, razão pela qual não há elementos suficientes à 

deflagração de procedimento administrativo disciplinar.Por fim, dessume 

dos autos que requerente não se encontra em situação de miserabilidade, 

pois está na posse de um veículo avaliado em mais de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), residindo em um apartamento, cujo valor do aluguel ultrapassa 

R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) e mantém expresso interesse em 

realizar acordo com o requerido.Isto posto, designe-se nova data para 

realização da audiência de conciliação, conforme a pauta da conciliadora 

do Juízo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 29 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 121-47.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANICE DA SILVA LEONARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 121-47.2016.811.0111.

Código nº 59769.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de Ref. 50.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 29 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 2563-15.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil(...) CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Matupá/MT, 29 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 635-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS REIS AZEVEDO, REGINALDO 

ANTONIO DA COSTA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 635-97.2016.811.0111.

Código nº 61140.

Vistos.

Ante o teor das informações de Ref. 186, ABRA-SE VISTA ao Ministério 
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Público para se manifestar acerca da imprecindibilidade da oitiva da 

testemunha Rosilaine dos Santos Theis, devendo apresentar atual 

endereço de referida testemunha.

Registra-se que em caso de não manifestação será entendido como 

desistência tácita de sua oitiva.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 28 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 2493-95.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.(...) CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Matupá/MT, 24 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 746-86.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BORGES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52600.

Processo nº 746-86.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Irene Borges Carvalho

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54192 Nr: 485-87.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54192.

Processo nº 485-87.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria do Socorro Sales

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 1109-15.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32091

Processo nº 1109-15.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Maria Lúcia Cardoso

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 165-v, DEFIRO o requerimento da parte 

executada, uma vez que a devolução dos autos foi para fins de 

encerramento da correição nos processos de competência deste Juízo.

Diante disso, restaure-se o prazo para manifestação da parte executada, 

conforme a decisão de fls. 162.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32602 Nr: 1622-80.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA SILVANO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32602

Processo nº 1622-80.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerente(s): Cenira Silvano Couto
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 Requerido(s): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença formulado por 

CENIRA SILVANO COUTO em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, DETERMINO a intimação da parte devedora na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, 

conforme dispõe o art. 535 do CPC, para que, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, apresente impugnação, oportunidade em que poderá 

manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da mencionada peça defensiva, 

requisite-se o pagamento ao devedor por intermédio da pessoa em que foi 

citado, nos termos do disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 2085-56.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio da Cunha de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Daniela Tussolini de 

Almeida - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63524 Nr: 1237-06.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Shoji Takeuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos urgentes e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61572 Nr: 180-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela de Sousa Cirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do requerido, razão pela qual 

indefiro o pedido retro.

 Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Assim, intime-se a parte autora para que indique novo endereço do 

requerido ou comprove o esgotamento dos meios de localização da parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo indicação de novo endereço proceda com o cumprimento da 

decisão inicial no endereço indicado pelo autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40610 Nr: 398-54.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos urgente e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 1866-48.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney Alves de Paula, Rodrigo de França 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68175 Nr: 63-25.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oreste Manoel das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58635 Nr: 3139-28.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanito de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50481 Nr: 1265-42.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenine Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:15097

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 
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ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-23.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES (ADVOGADO(A))

EUNIZA INACIA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido Analisando os autos, nota-se que o processo deve ser 

extinto, mormente em se tratando de inércia da parte reclamante. 

Devidamente intimado(a), manteve-se inerte, deixando de promover atos 

eu lhe incumbe. Com efeito, o inciso III, do artigo 485 do CPC, diz que: O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Desta forma, tendo em vista que o presente feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias por negligência do(a) reclamante, a 

extinção desta demanda é a medida que se impõe. ANTE AO EXPOSTO, 

JULGO EXTINTO presente processo, sem julgamento de mérito, na forma 

do art. 485, III, do CPC/2015 e determino o imediato arquivamento dos 

autos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Sentença publicada no PJE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 207-35.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, conforme requerido à manifestação retro (ref.75).

II. Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 932-87.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para que apresente o cálculo atualizado da dívida, 

com a incidência da multa fixada, bem como para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 161-07.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

Defiro o petitório retro. Para tanto, arbitro em 4 URH os honorários 

advocatícios ao advogado nomeado nos autos, Dr. Edivaldo de Sá Teixeira 

(OAB/MT 18598), vez que o mesmo acompanhou o processo em sua 

integralidade.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44097 Nr: 825-38.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celestina Gomes Meira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido do perito e redesigno a perícia marcada nos autos para o 

dia 27 (VINTE E SETE) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13:00 HORAS, 

mantendo o local anteriormente consignado, qual seja, Fórum da Comarca 

de Arenápolis/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41185 Nr: 1151-32.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JEFERSON FERRAZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro de remoção do bem, notadamente porque após a 

citação do requerido o mesmo poderá purgar a mora.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – 

AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO – CONTRARRAZÕES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA –PURGAÇÃO DA MORA – 

POSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A 

EXECUÇÃO DA LIMINAR - VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO 

PARA PURGAÇÃO DA MORA - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de 

que é dispensável a intimação da parte agravada para apresentar 

contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso é tirado de 

decisão que apreciou pedido sem a oitiva da parte contrária e antes da 

citação do réu, sem acarretar em violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, como no caso em estudo.“[...]Não incorre em erro a 

decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar 

de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua 

venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação [...]” (AI 

106494/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). “[...]Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda 

antecipada do bem, independentemente de autorização judicial, desde que 

decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a 

partir da citação”. (TJMT - AI 99565/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...]”. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

Assim, determino o prosseguimento do feito, aguardando-se o 

cumprimento da deprecata encaminhada para citação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36494 Nr: 208-49.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, TVdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente determino que seja retificada a distribuição dos autos, 

devendo ser retirado do polo ativo a Sraa. Rosalina Pereira da Silva, vez 

que Thalia Pereira da Silva, representante da menor Thamilly já atingiu a 

maioridade.

Outrossim, defiro o petitório retro e determino a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT com a finalidade de citação 

do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 192-32.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Eleitoral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerlhey Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Anthero Silveira de 

Souza Bueno Schober - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 60 DIAS AUTOS N.º 

192-32.2015.811.0031 – Cód. 34451

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministerio Público EleitoralPARTE REQUERIDA: 

Kerlhey Carvalho

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Kerlhey Carvalho, Cpf: 65480660144, Rg: 

12083810-0 SSP MT Filiação: Zilda de Carvalho, data de nascimento: 

02/09/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, motorista, 

Endereço: Av. Welinghton Fagundes, Bairro: Belo Horizonte, Cidade: 

Nortelândia-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. SENTENÇA: ...Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de 

CONDENAR o acusado KERLHEY CARVALHO, como incursos na sanção 

do art. 129, § 9°, do CP, com as ME -120 implicações da Lei 11.340/2006. 

Portanto, passo a dosimetria da pena: 4. DOSIMETRIA O delito previsto no 

art. 129, § 9° do CP possui pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 

(três) anos de detenção. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, 

em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.... 

5. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Considerando o quantum de pena 

aplicado, que se trata de réu primário e que não há nenhuma valoração 

negativa, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. 6. 

BENEFICIOS LEGAIS (SUBSTITUIÇÃO DE PENA OU SURSI PENAL) O 

acusado não faz jus aos benefícios processuais da substituição da pena 

privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão 

condicional da pena, notadamente quando se trata de crime cometido com 

violência a pessoa e teor das normas de proteção previstas na Lei Maria 

da Penha que impedem a concessão de medida mais benéfica (art. 17 e 41 

da Lei n. 11.340/06). 7. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS 

(ART. 387, IV, CPP) Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código 

de Processo Penal, considerado a ausência de pedido explícito nesse 

sentido. 8. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS Condeno o réu ao 

pagamento das custas e das despesas processuais. 9. PROVIDÊNCIAS 

FINAIS Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências: a) 

Intime-se pessoalmente o condenado, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar se o réu deseja ou não recorrer da sentença; b) Cientifiquem-se o 

Ministério Público; Certificado o trânsito em julgado, (a) lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados; (b) encaminhem-se os autos ao Cartório 

Contador, para o cálculo das custas processuais; (c) insira-se no sistema 

conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

(SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, § 2°, do Código 

Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, (d) oficiem-se aos 

Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, bem como aos 

Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e nascimento do 

réu, para as anotações pertinentes e; (e) expeçam-se as Guias de 

Execução Penal Definitivas, encaminhando-se à Vara de Execuções 

Penais competente. Cumpridas todas essas providências, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de estilo. Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apoio. Intime-se e Cumpra-se. Nortelândia/MT, 05 de 

outubro de 2017 Marina Carlos França Juíza de Direito Nortelândia - MT, 9 

de outubro de 2017.Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), 

digitei.

 Nortelândia - MT, 30 de julho de 2018. Taiza Ormond Granja Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51925 Nr: 17-38.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Osmar da Silva.

Entrementes ao regular prosseguimento do feito, a parte exequente 

noticiou que firmou acordo administrativo com o executado, pugnando pela 

extinção do feito, ante o adimplemento da obrigação.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto 

da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Às custas serão rateadas por ambas as partes, nos termos do artigo 90, 

§2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63682 Nr: 1148-43.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Marques Salati - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277

 Por todo o exposto, estou convencido da inexistência de ato de 

improbidade administrativa, razão pela qual, com fulcro no art. 17, § 8º, da 

Lei 8.429/92, REJEITO A AÇÃO proposta em face de TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU e, por consequência, julgo extinto o presente feito, 

com resolução de mérito.Sem custas.Intime-se a parte requerida e 

cientifique-se o Ministério Público.Preclusa a via recursal, 

arquive-se.CUMPRA-SE. Nova Ubiratã/MT, 29 de agosto de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 414-63.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BANDERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 Vistos.

1 - Retifiquem-se o registro, autuação e capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença.

2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a 

parte executada, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Decorrido o prazo e não havendo pagamento, certifique-se e intime-se 

o exequente.

5 - Proceda o cartório Distribuidor as alterações necessárias quanto ao 

polo do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66085 Nr: 2172-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, DIOGO RICARDO 

BAVARESCO, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, ALICE MARIA 

BINSFELD, JOSE FLAVIO, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK 

CHRISTINA BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Frange Júnior - 

OAB:6218/MT, Geraldino Ribeiro - OAB:7979/SC, MARCOS 

FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34714, VERGINIA CHINELATO - 

OAB:145906 , Verônica Laura Campos Conceição - OAB:7950/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA 

NOS AUTOS, BEM COMO, PROMOVA O ANDAMENTO DOS AUTOS COM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS REQUERIDOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 1748-30.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97790, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO 

HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA, 

movida por ELIZEU RODRIGUES LOPES contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

inicial veio instruída com documentos, pleiteando-se, liminarmente, o 

benefício previdenciário.

DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova pericial e oral, se o caso, 

após a formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o lapso 

temporal exigido pela lei, o que constitui óbice à concessão da tutela de 

urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerida.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63414 Nr: 1028-97.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação do advogado da 

parte autora acerca da sentença proferida nos autos e cujo dispositivo 

resta abaixo transcrito: Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, 

do NCPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez 

que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante 

dita o artigo 98, § 3º, do NCPC. Transitada em julgado a presente 

sentença, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, 

Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 1602-23.2017.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOAQUIM NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por VALDECI 

JOAQUIM NUNES em face de MARIO RIBEIRO DA COSTA, devidamente 

qualificados.

 O prosseguimento regular do feito tem sido obstado pela impossibilidade 

de localização da parte requerida.

 Entrementes, a parte autora foi instada a manifestar quanto à perda do 

objeto. Assim como a apresentar endereço certo do requerido ou dados 

pessoais que possibilitassem a busca de endereço pelos sistemas de 

convênios do TJMT, no entanto, quedou inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Sabe-se que a finalidade da ação de manutenção na posse, é 

fazer cessar o esbulho ou a turbação iminente. No caso dos autos, o 

autor alega que teve seu imóvel invadido em sua ausência, tendo 

retomado a posse imediata, ocasião em que o requerido nunca mais 

retornou ao imóvel.

 Desse modo, entendo que os atos de esbulho e turbação não se 

perpetraram, uma vez que cessaram antes mesmo da propositura da 

demanda, uma vez que o requerido não reside mais no município. Portanto, 

hodiernamente não há bem jurídico a ser tutelado nesta demanda.

 Diante do breve exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente sem análise de seu mérito, diante da manifesta perda 

do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Havendo recurso, remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de 

admissibilidade e julgamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o transito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53797 Nr: 1023-80.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E MENEQUELI LTDA ME 

(SUPERMERCADO BOM PREÇO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 VISTOS.

Diante do oferecimento da exceção de pré-executividade, intime-se a 

parte exequente para, querendo, manifestar no prazo legal.

Transcorrido o prazo para manifestação, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63874 Nr: 1245-43.2017.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme crertidão de ref. 24. O pagamento deverá ser efetuado através 

de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de 

Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68180 Nr: 142-82.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Rosa da Silva, Euripedes Rosa da Silva, Benícia 

Pereria da Silva, João Roza da Silva, Maria Aparecida da Silva, Lazara 

Aparecida Rosa, Maria Aparecida Firmiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os cálculos já foram homologados anteriormente (fls. 

195), DEFIRO o pedido de fls. 201, EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s ou 

Precatório, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

 Após, INTIME-SE a parte exequente, por qualquer meio de comunicação, 

quanto à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso).

 CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010071-56.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUECIA OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. A 

decisão proferida anteriormente por este juízo se encontra equivocada (Id. 

7826014), pois se afirmou que a requerida deixou de apresentar suas 

contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 7826008. Portanto, REVOGO 

o “Item II” da decisão contida no Id. 7826014, que passa a constar o 

seguinte: “II. O recorrido apresentou suas contrarrazões, conforme Id. 

7826008”. PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão contida no Id. 

7826014, devidamente alterada, EXPEDINDO-SE o necessário, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

da Ordem de Serviço 01/2017, impulsiono o presente processo a fim de 

intimar a parte Devedora acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal Mato-grossense, para que providenciem naquilo que lhes 

competir no prazo de cinco dias, bem como para convertê-lo em 

cumprimento de sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e 

intimando a parte Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, 

sob pena de multa de dez por cento. Novo São Joaquim, 30 de agosto de 

2018. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 1199-81.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifesta nos autos quanto a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de Ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5464 Nr: 26-13.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane dos Santos, Adriana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 26-13.2004.811.0022

CÓDIGO N.º 5464

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 335, determino a intimação da parte 

executada para comprovar o cumprimento do acordo firmado (fls. 

330/332), no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Desde já, havendo a comprovação nos autos do pagamento dos valores 

pactuados, determino a expedição do alvará para a liberação dos valores, 

conforme pleiteado na petição de fls. 328.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43434 Nr: 1627-39.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Marciel Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito Detran/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNCG, impulsiono os 

presentes autos, para intimação do Autor para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça junto a CIRETRAN desta cidade para dar continuidade ao 

processo, seguido as orientações, conforme anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 706-12.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Cristina Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 NTIMAÇÃO DA PATRONA DA REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 63, informando novo endereço da requerente, 

para proceder com a expedição de mandado de intimação para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 06 de setembro de 2018, 

às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59528 Nr: 120-04.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Martins Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscimeire Chagas Tauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono da requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da petição ref: 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19215 Nr: 489-08.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Cataldeli, Nei Neves da Silva, Fabio 

Luis Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa e Silva de 
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Castro Pinto - OAB:13961/MT, Flavia Almirão dos Santos Espanga - 

OAB:10.085, Marco Antonio Castilho Rockenbach - OAB:6685MT, 

Maurício Magalhães Faria Júnior - OAB:9839/MT, Maurício 

Magalhães Faria Neto - OAB:12.471-E/MT, Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: Nei Neves da Silva, 

Fabio Luis Neves da Silva e Rondinelli Ramos Davi para que no prazo legal, 

apresentem os memoriais escritos aos autos, conforme determinação de 

fls 698.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66605 Nr: 121-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Coelho Cardoso, Carlos Eduardo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente as Razões de Apelação, tendo em vista que o réu Carlos 

Eduardo Coelho cardoso, manifestou que deseja recorrer da sentença 

proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43692 Nr: 1826-61.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltair de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58905 Nr: 2435-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar da Cruz Bonadio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código Processo 

Civil, JULGO, EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade passivo do réu.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 695-75.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente as Razões de Apelação, tendo em vista que o réu 

Ederson José Bento, manifestou que deseja recorrer da sentença 

proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44320 Nr: 352-21.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Luz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andregis Pithan Pagnussatt - 

OAB:MT/8992-B, Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para que no prazo 

legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 

137/vºs/145.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12350 Nr: 370-86.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Carlos Aranha 

Prietch, José Rodrigues da Cruz, José Luiz Bárbara Neto, Elemar dos 

Santos Bertinetti, Helil Faria de Queiroz, Clinica Radiológica Dr Bertinetti SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daltro Edson dos S. Damian - 

OAB:3615-B, Diego Tobias Damian - OAB:10257, Flavia Aparecida 

Crozara Garcia - OAB:10511, Flávio Fernandes Domingos de 

Siqueira - OAB:10094/MT, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Shirlei 

Mesquita Sandim - OAB:5257

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO para 

que no prazo legal apresente os memoriais finais do requerido José 

Rodrigues da Cruz aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46679 Nr: 1713-73.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Lima da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu ANTÔNIO DE LIMA DA SILVA JUNIOR, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a dosar a pena 

do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 1502-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa da requerida no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 651 de 713



 Cod. Proc.: 51909 Nr: 1429-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Cumpram-se as determinações pendentes exaradas na decisão retro, 

expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 2147-62.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Cumpram-se as determinações pendentes exaradas na decisão retro, 

expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66605 Nr: 121-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Coelho Cardoso, Carlos Eduardo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Vistos etc.

SENTENÇA

 I)- RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial n.º 5/2018, ofereceu 

denúncia contra Maycon Coelho Cardoso dando-o como incurso nas 

sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal e Carlos Eduardo 

Coelho Cardoso, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ambos qualificado nos autos, pela 

prática dos fatos delituosos devidamente descritos na acusatória (fls. 

01/03).

Constam dos autos do inquérito policial, os seguintes documentos 

essenciais:

1) Auto de prisão em flagrante delito (fls.05);

2) Boletim de Ocorrência (fls.06-10);

3) Termo de exibição e apreensão (fls.12);

4) Termo de Depoimento de testemunhas (fls.13-18, 23-24, 51-52);

5) Termo de depoimento das vítimas (fls.77-78, 81-82, 84-85);

6) Termo de reconhecimento de objeto (fls.19);

7) Termo de interrogatório do réu (fls.27-30, 33-35,);

8) Termo de Reconhecimento de pessoa (fls.79, 83, 86-87);

9) Relatório Policial (fls.58-59).

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia 10 de janeiro de 

2018, sendo homologado a sua prisão em flagrante delito, convertendo-a 

em prisão preventiva.

 A denúncia foi recebida no dia 29 de janeiro de 2018, conforme decisão 

de ref: 4, ocisão em que se determinou a citação dos acusados para 

responderem a acusação, ofertada pelo representante do Ministério 

Público.

Os denunciados foram devidamente citados às fls.97-100, ocasião em que 

apresentaram resposta à acusação em fls.117-120.

No decorrer da instrução criminal (ref: 67), foi realizada a oitiva das 

vítimas Wilson Lima Santana, Rosecleri dos Santos Bueno e Wilson Lima 

Santana Júnior, da testemunha Alexandro Lima Deolindo, após procedeu 

ao interrogatório dos acusados.

Em alegações finais, sob a forma de memoriais (ref: 89), o representante 

do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar 

devidamente comprovada à materialidade delitiva, a autoria e 

responsabilidade penal dos acusados, pugnando pela condenação do 

acusado Carlos Eduardo Coelho Cardoso, nas sanções previstas no artigo 

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (por quatro vezes) e Maycon 

Coelho Cardoso dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 

180, caput, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do denunciados, também sob a forma de memoriais 

(ref: 95), requereu a improcedência da acusação na tipificação do artigo 

157, §2º, I e II, do CP, ou em caso de condenação seja aplicada a pena no 

mínimo legal, seja reconhecida as atenuantes de confissão e da menor 

idade do acusado Carlos Eduardo Coelho Cardoso, e a absolvição do 

acusado Maycon Coelho Cardoso do crime de receptação, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, denota-se o reconhecimento da irretroatividade da nova lei 

penal (Lei 13.654/2018), que no presente caso, é prejudicial ao 

denunciado Carlos Eduardo Coelho Cardoso, haja vista a alteração do 

artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, na qual especificou a 

qualificação do crime de roubo somente para a hipótese do cometimento 

do crime com emprego de arma de fogo, fixando em 2/3 (dois terço) o 

aumento da pena.

Pois bem.

Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público 

Maycon Coelho Cardoso dando-o como incurso nas sanções previstas no 

artigo 180, caput, do Código Penal e Carlos Eduardo Coelho Cardoso, 

dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, incisos I 

e II, do Código Penal.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Acusado Carlos Eduardo Coelho Cardoso.

O artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal dispõe nos seguintes termos:

“Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma;

II – se há concurso de duas ou mais pessoas;

(...)”.

A materialidade do delito está comprovada através do auto de prisão em 

flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls.06-10), do termo de 

apreensão (fls.12) termo de reconhecimento de Objeto (fls.19) e do termo 

de reconhecimento de pessoa (fls.79, 83, 86-87).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, bem como pela fase instrutória diante 

dos depoimentos das vítima e das testemunhas, aliada a confissão do 

acusado em juízo.

O acusado CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO em seu interrogatório 

em juízo confessou o cometimento do crime, afirmando:

““Que praticou o crime de roubo, juntamente com mais dois indivíduos. Que 

seu irmão Maycon não fez parte do roubo. Que praticaram o roubo 

fazendo uso de arma de fogo. Que os outros objetos (relógios, joias, 

dinheiro) foram levados pelos outros indivíduos, os quais ficaram de 

vender e entregar sua parte;”

A vítima ROSECLERI DOS SANTOS BUENO ratificou em juízo suas 

declarações prestadas na delegacia, dizendo:
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“Que no dia 09/01/2018 as 06h26m, o cachorro da declarante começou a 

latir e esta achou estranho e se levantou; Que antes de sair do quarto a 

declarante já ouviu um barulho na porta de entrada dos fundos da 

residência; Que a declarante saiu do quarto e esta se deparou com três 

sujeitos dentro do banheiro; Que um destes veio em direção a declarante, 

apontando a arma de fogo para o rosto desta e perguntou quantas 

pessoas tinha na casa; Que a declarante respondeu que tinha seu 

esposo, enteado e filha; Que o criminosos mandou que a declarante 

acordasse o enteado e o levasse para o quarto desta, onde dormia seu 

marido e filha; Que a declarante foi até o quarto de Wilson Junior, pediu 

que ele não se assustasse e a acompanhasse até o seu quarto, sempre 

acompanhada pelo criminoso que apontava a arma de fogo para esta; Que 

nisto, os outros dois criminosos foram até o quarto desta e renderam seu 

marido; Que a declarante e seu enteado foi para o quarto, onde seu 

marido estava deitado de costas na cama, sendo observado de perto por 

um criminoso armado; Que os criminosos reviraram a casa procurando 

cofre, dinheiro, joias e armas; Que pegaram quatro celulares, uma pulseira 

de ouro, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais); R$ 60,00 (sessenta 

reais) em dinheiro, um bracelete que custou R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais), quatro relógios sendo dois masculinos no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) cada um, e dois femininos, no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) em média cada; Que o esposo da 

declarante estava amarrado, e após o roubo trancaram o quarto e foram 

embora; Que em toda a ação durou poucos minutos; Que em determinado 

momento, um dos suspeitos ficou nervoso ao ordenar que queria o cofre 

da casa e a declarante respondeu que não tinha, mas sua filha de quatro 

anos, em sua ingenuidade, disse que tinha; Que o suspeito ficou nervoso 

e caiu o pano que cobria parte de seu rosto; Que a declarante mostrou o 

cofrinho de brinquedo da menina, onde ela confirmou ser o cofre que tinha 

em casa; Que por esta razão a declarante consegue identificar o suspeito 

CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO, como sendo em 100% de 

CERTEZA, um dos criminosos que perpetraram o crime de roubo contra si 

e seus familiares; Que ao todo eram três suspeitos com o rosto coberto, 

sendo que os três portavam arma de fogo; Que os três

tinham por volta de 1.65 de altura, sendo um moreno escuro, moreno claro 

e CARLOS EDUARDO CARDOSO; Que embora este tenha um irmão gêmeo 

a declarante afirma com certeza ser Carlos Eduardo, pela diferença na 

sobrancelha dos dois; Que a maior parte do tempo o criminoso Carlos 

Eduardo ficou conversando próximo ao marido da declarante, falando 

coisas para este; Que assim que os criminosos saíram da residência, a 

declarante conseguiu ajuda com o caseiro do sítio, que abriu a porta; Que 

em seguida o enteado da declarante Wilson Junior começou a rastrear os 

aparelhos celulares roubados; Que este rastreio foi feito por cerca de dois 

dias, sendo que desde seguido ao roubo os aparelhos ficaram em uma 

residência no bairro São Sebastião e quando saiu desta, mostrou sinal de 

acesso a rede wi-fi da feira municipal; Que o marido da declarante 

acionou os policiais, conseguindo prender os suspeitos com dois dos 

quatro aparelhos celulares roubados em residência”.

A vítima ROSECLERI informou ainda que reconheceu o acusado Carlos 

Eduardo Coelho Cardoso com um dos autores do crime de roubo em sua 

residência.

Ademais, a vítima WILSON LIMA SANTANA, ouvido em juízo, ratificou as 

declarações prestadas na fase inquisitiva relatando:

“Que no dia 09/01/2018, as 06hs30min, o declarante e sua família, formada 

por seu filho Wilson Lima Santana Junior, esposa Roseicleri dos Santos 

Bueno e a filha menor de idade, encontravam-se dormindo, quando a 

esposa deste escutou um barulho e se levantou; Que esta se deparou 

com três criminosos no interior da residência e ao se depararem com ela, 

se esconderam no banheiro em seguida abordaram a mesma, fazendo-a 

entrar no quarto do casal; Que mobilizaram o declarante que estava 

deitado; Que fizeram a esposa do declarante acordar o filho no outro 

quarto e trazê-lo para o quarto do casal, onde ficaram todos os moradores 

juntos e o declarante amarrado; Que declarante ficou em cima da cama, de 

costas, com as mãos amarradas, com o rosto virado para baixo; Que os 

três criminosos portavam arma de fogo, mas o declarante não sabe 

determinar quais eram; Que a todo tempo o declarante ouviu os comandos 

do criminoso que o segurava, perguntando onde estava as joias, cofre, 

armas; Que o declarante acredita que três criminosos estavam em sua 

residência, visto que ouviu três vozes diferente; Que este criminoso que 

imobilizou o declarante afirmava todo o tempo que era do comando 

vermelho, falou o tempo todo com o declarante, de maneira que este pode 

reconhecer a voz do criminoso sem sombra de dúvida; Que os criminosos 

levaram quatro celulares, quatro relógios, uma pulseira de ouro de 25g, R$ 

100,00 (cem reais) em dinheiro; Que o declarante registrou o boletim de 

roubo n° 2018.8680 e começou a fazer o rastreamento de dois dos quatro 

aparelhos celulares desde a hora que saiu da casa deste, foi uma 

residência no bairro São Sebastião, tendo ficado nesta até ontem por volta 

das 14h30min, onde os aparelhos conectaram no wifi da feira municipal; 

Que o declarante ligou para o PM Deolindo e este por sua vez ligou para a 

viatura da policia militar; Que foram até a rodoviária localizaram os dois 

aparelhos celulares em posse dos conduzidos; Que cabe salientar que o 

criminosos não roubaram o aparelho celular iphone do filho do declarante 

por terem conhecimento de que este é rastreável, entretanto, 

desconheciam que também os aparelhos roubados, são passíveis de 

rastreamento, por meio da conta do google”.

Em juízo, a vítima WILSON LIMA SANTANA asseverou ter reconhecido, 

pela voz, um dos acusados na delegacia de polícia, como autor do crime 

de roubo (Termo de Reconhecimento de Pessoa – fl. 79).

Do mesmo modo, a vítima WILSON LIMA SANTANA JUNIOR, ouvido em 

Juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva:

“Que no dia 09/01/2018, por volta das 06hs30min, o declarante 

encontrava-se dormindo em sua residência, juntamente com seus 

familiares: seu genitor, sua madrasta e irmã, quando acordou com sua 

madrasta chamando-o; Que ao acordar se deparou com um sujeito com 

uma pistola na mão, apontando para o declarante, dizendo "é um assalto, é 

um assalto"; Que o criminoso com a arma apontada para este, o fez 

levantar e ir para o quarto de seu pai; Que quando o olhou para o 

criminoso o declarante viu tratar-se de um homem de cerca de 1.72 

aproximadamente, trajando calça jeans escuras, chinelos tipo havaianas 

cor branca, dedos do pé "cabeçudos"; Que ao chegar no quarto 

colocaram o declarante deitado no chão, perguntaram de quem era o 

iphone e a todo momento perguntavam se tinha alguém armado; Que o 

declarante viu dois criminosos e ouviu a voz de mais um, somando-se três 

em sua casa; Que os dois criminosos que estavam no quarto estavam 

com uma camiseta branca próximo a boca e uma toca cobrindo os 

cabelos; Que o suspeito que imobilizou o pai do declarante disse: "que se 

chamarem a polícia, somos do comando vermelho, não avise os homem, 

que se não a gente volta e mete bala na sua casa, porque aqui é tudo 

dois"; Que os suspeitos portavam arma de fogo; Que após o roubo o 

declarante começou a rastrear dois dos quatros aparelhos roubado; Que 

o gps mostrou que os aparelhos estavam em uma residência no bairro São 

Sebastião, em uma esquina da rua Trindade e rua Monte Castelo; Que 

permaneceu neste local até por volta das 14h30min do outro dia; Que ao 

chegar em casa e ligou o tablet para ver o rastreamento que apontava que 

os aparelhos tinham acessado o wifi da feira municipal; Que entraram em 

contato com o CB Deolindo que acionou a viatura da policia militar; Que o 

PM solicitou que acionasse o alarme do aparelho, de maneira que ao 

fazê-lo, os aparelhos emitiram um alerta de emergência; Que os aparelhos 

tocaram cada um com um dos suspeitos conduzidos: Carlos Eduardo 

Coelho Cardoso e o irmão gêmeo Maycon Coelho Cardoso; Que o 

declarante e seu pai se dirigiram até o pelotão de polícia militar onde 

registraram BO, reconhecendo os aparelhos apreendidos junto aos 

suspeitos como seus; Que apresenta notas fiscais de propriedade dos 

mesmos e, desta forma, fazem reconhecimento definitivo quanto aos 

aparelhos”.

Em juízo, a vítima WILSON LIMA SANTANA JUNIOR asseverou ter 

reconhecido, pela voz, um dos acusados na delegacia de polícia, como 

autor do crime de roubo (Termo de Reconhecimento de Pessoa – fl. 83).

Contudo, corroborando a confissão do réu, o Policial Militar ALEXANDRO 

LIMA DEOLINDO, ouvido em juízo, ratificou as declarações prestadas 

perante a Autoridade Policial (fl.16), onde relatou:

“Que o depoente não se encontrava de plantão na data de ontem, quando 

recebeu uma ligação telefônica da vítima Wilson Lima Santana Junior, onde 

este lhe disse que detectou sinal dos aparelhos celulares roubados em 

sua residência, próximo a rodoviária; Que o declarante se deslocou até o 

local e avistou dois elementos suspeitos, momento em que o declarante 

fez ligação telefônica no celular funcional da PM, sendo atendido pela 

CB/PM Sandra, informando o relatado; Que a GU imediatamente se 

deslocou até a rodoviária, onde o depoente se encontrava; Que fizeram a 

abordagem aos suspeitos, Carlos Eduardo Coelho Cardoso e Maycon 

Coelho Cardoso, que tinham em suas posses um aparelho celular cada 

um; Que perguntados sobre a procedência, afirmaram ter notas fiscais 

dos mesmos e que os tinham comprado há mais de dois anos; Que neste 

momento o depoente entrou em contato com a vítima Wilson Junior o qual 
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mandou os sinais de chamada, onde os dois aparelhos tocaram no exato 

momento; Que a vítima fez o monitoramento de rastreio dos aparelhos, 

chegando nos conduzidos; Que as vítimas compareceram no pelotão da 

policia militar e reconheceram os aparelhos que estavam em posse dos 

conduzidos, como sendo dois dos quatro aparelhos roubados em sua 

residência”.

Em Juízo, o Policial ALEXANDRO ratificou as declarações acima, 

asseverando que ambos os acusados (CARLOS e MAYCON) 

encontravam-se em posse dos celulares objetos do crime de roubo.

Por fim, a Policial Militar SANDRA APARECIDA CIRINO DE ARAÚJO, ouvida 

perante a Autoridade Policial relatou:

“Que a GU foi solicitada pelo cabo PM Deolindo via telefone funcional onde 

relatou que o senhor Wilson Lima Santana, vítima de um roubo ocorrido na 

data 09/01/2018, fez o rastreamento dos celulares roubados e a 

localização dos mesmos mostravam que estavam na rodoviária; Que a GU 

se deslocou até o local onde já estava o cabo PM Deolindo e ao fazer a 

revista nos suspeitos foi localizado no bolso do Carlos Eduardo o celular 

LG e no bolso do Maycon o celular motorola; Que foi feito contato com a 

vítima Wilson Lima Santana que estava rastreando os celulares e ao ligar 

nos celulares ambos os aparelhos tocaram; Que diante dos fatos os 

suspeitos e os aparelhos celulares foram encaminhados e entregues a 

depol de Pedra Preta sendo os suspeitos sem lesões corporais; Que as 

vítimas Wilson Lima Santana e Wilson Lima Santana Junior reconheceram 

os aparelhos celulares como os seus, subtraídos no roubo a sua 

residência”.

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo 

do contraditório e da ampla defesa, restou comprovada a autoria e a 

materialidade delitiva.

A confissão do denunciado, na ocasião de seu interrogatório em Juízo, é 

plenamente coerente e harmônica, e se encontra em harmonia com 

relação ao conjunto probatório produzidos nos autos.

Como se sabe, a confissão judicial tem valor probatório absoluto, servindo 

de base para a condenação ainda que seja o único elemento de prova. 

Apenas em circunstâncias especialíssimas admite-se a sua recusa, 

circunstâncias estas que não se encontram presentes no caso dos autos.

No caso sub examine a confissão fora feita de maneira espontânea, não 

havendo falar-se em auto imputação falsa.

Além disso, tal confissão harmoniza-se com as demais provas colhidas, 

tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, tendo em vista que 

todos os depoimentos apontaram a autoria delitiva na pessoa do acusado.

A jurisprudência é assente neste sentido:

“52278128 - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 

PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE, AMPARADA NAS DEMAIS PROVAS 

ORAIS PRODUZIDAS NA DELEGACIA, QUE COMPROVAM A AUTORIA E 

MATERIALIDADE DO CRIME. 2. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DAS 

ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE 

RELATIVA, ALÉM DA MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO. 

IMPROCEDÊNCIA. ATENUANTES QUE JÁ FORAM RECONHECIDAS PELO D. 

MAGISTRADO SENTENCIANTE. MENORIDADE RELATIVA QUE FOI 

COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE 

PREPONDERANTES. PENA-INTERMEDIÁRIA MINORADA EM RAZÃO DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CONDENADO QUE NÃO PARTICIPOU DO 

CONCURSO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. REGIME FECHADO 

IMPOSTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU E NEGATIVAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ESCORREITA A FIXAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Impossível o acolhimento da tese absolutória porquanto o 

acervo probatório está apto a apontar a autoria do crime patrimonial ao 

apelante, além de comprovar a materialidade do ilícito, uma vez que a sua 

confissão judicial é corroborada pelas demais provas orais produzidas na 

fase inquisitorial, mormente porque o ofendido o reconheceu como um dos 

autores do delito. Não há que se falar em incidência das atenuantes da 

confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto já foram 

devidamente reconhecidas pelo d. Magistrado sentenciante, que, a 

despeito de constatar a presença da agravante de pena da reincidência, 

efetuou a compensação desta com a menoridade, por entendê-las 

igualmente preponderantes. Com isso, restando intocada a atenuante da 

confissão espontânea, pois não participou do concurso entre 

circunstâncias legais, escorreita a atenuante da pena, na segunda fase 

dosimétrica, no patamar de 03 (três) meses. Sendo o condenado 

reincidente e havendo a negativação de uma circunstância judicial do art. 

59 do CP, imperativa a fixação do regime fechado, a teor do disposto no 

art. 33, §2º, alínea c, e §3º do cp. (TJMT; APL 114041/2016; Várzea 

Grande; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 05/10/2016; DJMT 14/10/2016; 

Pág. 102.”

No presente caso, onde se infere a ocorrência do crime de roubo, a 

palavra da vítima deve ser levada em consideração, com extrema cautela, 

pois normalmente, o fato delituoso se desenvolve num ambiente onde se 

encontram tão somente autor e vítima.

A jurisprudência é assente neste sentido:

“48683305 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. 

VALORAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes para 

embasar um Decreto condenatório pelo crime de roubo simples (art. 157, 

caput., do Código Penal). 2. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA 

O PATRIMÔNIO, QUANDO APRESENTADA DE MANEIRA FIRME E 

COERENTE, REVESTE-SE DE IMPORTANTE FORÇA PROBATÓRIA, SENDO 

APTA A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, QUANDO CONFRONTADA 

ENTRE SI E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 3. Os depoimentos de 

policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante 

eficácia probatória, idôneos a embasar o Decreto condenatório, 

principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância 

com as demais provas colacionadas aos autos. 4. Pelo sistema de livre 

convencimento motivado, o julgador é livre na formação de seu 

convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de 

valoração da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer 

mais convincente. 5. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 

2015.03.1.013954-7; Ac. 906.400; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. 

Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192).” (grifo 

nosso).

Com relação às majorantes do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal, segundo os relatos das vítimas que narraram à ação delituosa foi 

exercida mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo onde o 

acusado estava acompanhado de dois comparsas na pratica do crime.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, 

§ 2º, I E II, DO CP - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – 

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM 

TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO 

FOTOGRÁFICO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 

COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA 

DENÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – 

IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA 

BRANCA (FACA) - CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DAS 

MAJORANTES – INADMISSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE O 

ROUBO FORA PRATICADO POR DUAS PESSOAS COM A UTILIZAÇÃO DE 

FACA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE PROPORCIONAL – 

PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – 

REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO 

DEPURADOR – FRAÇÃO PELA AGRAVANTE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 

ACRÉSCIMO EM 1/4 – PROPORCIONALIDADE – PENA DEFINITIVA EM 7 

ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – 

PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – 

RECURSO IMPROVIDO – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE 

AUMENTO DE PENA PELA REINCIDÊNCIA. Mantém-se a condenação no 

delito de roubo, quando as declarações da vítima e da testemunha 

presencial foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram 

ouvidas e, ainda, reconheceram o apelante como sendo o autor do roubo, 

sob o crivo do contraditório. É cediço que a palavra da vítima do roubo é 

valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único 

interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e 

não acusar inocentes. Não há falar-se em desclassificação para o delito 

de furto, uma vez comprovada a grave ameaça exercida mediante o 

emprego de arma branca (faca), tolhendo a liberdade de resistência da 

vítima. Incabível a exclusão das majorantes dos incisos I e II do § 2º do art. 

157 CP, porquanto está evidenciado que na hipótese dos autos a ação 

criminosa foi cometida com emprego de arma branca (faca), mediante o 

concurso de outro indivíduo não identificado. Ainda que as condenações 

tenham sido atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 

64, I, do Código Penal, não impedem o reconhecimento dos maus 
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antecedentes. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória 

impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir 

a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários 

- entre eles, a reincidência - permanecem inalterados. O cômputo do prazo 

de extinção dos efeitos da reincidência é feito da data do cumprimento ou 

da extinção da pena da infração anterior e a data do cometimento do novo 

delito. Está plenamente configurada a reincidência, uma vez que referida 

condenação não foi atingida pelo período depurador do artigo 64, I, do 

Código Penal. A motivação apresentada para o aumento da pena em 

patamar superior a 1/6 (um sexto), por se tratar de réu reincidente 

específico, mostra-se idônea, todavia a fração de 1/3 (um terço) é 

excessiva. Redução de ofício para 1/4 (um quarto), conforme 

jurisprudência do STJ. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em 

patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial 

fechado por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e 

§ 3º, do Código Penal. (Ap 32376/2017, DES. PAULO DA CUNHA, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”.

Ademais, a tese aventada pela defesa com relação ao cometimento de 

roubo simples, por não apreensão de nenhuma arma ou pericia, não 

merece prosperar, consoante passo a expor.

Para que seja configurado o tipo penal descrito no artigo 157, §2º, inciso I, 

do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e a 

realização do laudo pericial, bastante estar comprovado nos autos que o 

réu conseguiu empregar grave ameaça à vítima no momento do assalto 

com a arma utilizada.

Neste sentido trilha a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA 

BRANCA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA 

CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO DE ARMA BRANCA, 

ARMA NÃO APREENDIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES – 

RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO – 

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO DO 

APELANTE EM SEDE POLICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – JULGADO DO TJMT – EMPREGO DE ARMA REVELADO 

PELO APELANTE E CONFIRMADO PELA VÍTIMA – MAJORANTE 

EVIDENCIADA – AMEAÇA EXERCIDA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA 

BRANCA [FACA] – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA 

ARMA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – ENTENDIMENTO DO STJ E DO 

TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO. “A 

confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelas declarações firmes 

e harmônicas da vítima durante a instrução, que além de ratificar a versão 

apresentada na polícia, reconheceu o réu como sendo um dos autores do 

crime de roubo, tornam improcedente o pleito de absolvição por 

insuficiência probatória.” (TJMT, Ap nº 114810/2016) Se o apelante revela 

o emprego de faca nas investigações, versão esta confirmada pela vítima 

em ambas as fases da persecução penal, evidencia-se a majorante. “No 

crime de roubo, a incidência da majorante, relativa ao emprego de arma, 

prescinde de sua apreensão e perícia, ainda que se trate de arma branca, 

sendo possível demonstrar-se sua utilização mediante outros meios de 

prova.” (STJ, AgRg no AREsp 194561 / RS).

Não há dúvidas quanto à majorante do artigo 157, §2º, inciso I, do Código 

Penal, posto que segundo o relato das vítimas que narram o cometimento 

do crime de roubo majorado pelo denunciado Carlos Eduardo Coelho 

Cardoso, tal intento criminoso foi exercido mediante grave ameaça com o 

emprego de arma de fogo, onde as vítimas foram rendidas e levadas para 

um dos quartos da residência.

Desse modo, a falta de apreensão da arma utilizada na empreitada não 

impede o reconhecimento da correspondente majorante, bastando, para 

tanto, a palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), no caso, a 

defesa demonstrar que o acusado se utilizou de uma arma de brinquedo, 

para então afastar a causa de aumento da pena pela utilização de arma de 

fogo, o que não fez nos autos.

Assim, reconheço a ocorrência das causas de aumento da pena , qual 

seja, grave ameaça pelo emprego de arma de fogo e do concurso de duas 

ou mais pessoas, dispostas no § 2º, incisos I e II, do artigo 157, do Código 

Penal.

Ademais, a Douta Promotora de Justiça menciona a condenação do 

acusado Carlos Eduardo Coelho Cardoso com incurso nas penas do artigo 

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, (por quatro vezes), contudo não 

destaca a forma de concurso do crime ou continuação, de modo que 

entendo pelo concurso formal de crimes, haja vista a pluralidade de vítimas 

do crime de roubo perpetrado pelo denunciado Carlos.

A jurisprudência preleciona neste caso de diversas vítimas a ocorrência 

do concurso formal, senão vejamos:

“62393899 - IN CASU, O APELANTE E O CORRÉU FORAM CONDENADOS 

ÀS PENAS DE 07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO 

REGIME FECHADO E 86 DIAS-MULTA, COMO INCURSOS NO TIPO PENAL 

DESCRITO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL, POIS, 

EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS ENTRE SI E COM EMPREGO DE ARMAS DE 

FOGO, INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS E SUBTRAÍRAM 

DINHEIRO, EM ESPÉCIE E APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, 

EMPREENDENDO FUGA, PULANDO O MURO DA CASA, VINDO A SEREM 

CAPTURADOS NA POSSE DA RES FURTIVA, POR POLICIAIS MILITARES 

ALERTADOS SOBRE O ROUBO. 2. Autoria e materialidade do delito 

patrimonial incontroversas, demonstradas com base na prova oral, 

consistente no depoimento das vítimas, corroborado pelo testemunho dos 

policiais que realizaram a prisão dos réus, apreensão das armas de fogo e 

recuperaram os bens subtraídos. 3. Dosimetria correta. Pena-base 

mantida acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes dos 

acusados. Existência de várias anotações com trânsito em julgado na FAC 

dos réus. Possibilidade de valorar uma delas na primeira fase e as demais 

para reconhecer a agravante, sem importar bis in idem. Incremento em 

consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Inviável a neutralização dos efeitos entre a recidiva e a atenuante da 

confissão. Multireincidentes. Precedentes jurisprudenciais. Patamar de 

acréscimo pelas majorantes fundamentado em dados concretos. 4. 

Adotando-se a pacífica Jurisprudência dos Tribunais Superiores, no 

sentido de que a mera inversão da posse, caracteriza a consumação do 

delito patrimonial, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, afasta-se 

a tentativa. Teoria da Apprehensio. 5. A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO 

MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, AINDA 

QUE DA MESMA FAMÍLIA, ENSEJA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO 

FORMAL, E NÃO DE CRIME ÚNICO. Recurso ministerial parcialmente 

p r o v i d o .  A p e l o  d e f e n s i v o  d e s p r o v i d o .  ( T J R J ;  A P L 

0035430-56.2015.8.19.0204; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. 

Des. Suimei Meira Cavalieri; DORJ 27/06/2018; Pág. 121). (grifo nosso).”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 34, que:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma 

só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal 

de crimes.”

Desta forma, dúvidas não pairam de que o denunciado se encontra 

incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, 

ambos do Código Penal, uma vez que subtraiu para si coisa alheia móvel, 

mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo a pessoa 

das vítimas, em concurso de duas ou mais pessoas, ante a comprovação 

da materialidade do delito e da autoria.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Do acusado Maycon Coelho Cardoso.

O Ministério Público ofereceu denuncia contra Maycon Coelho Cardoso, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no 

artigo 180, “caput”, do Código Penal.

O artigo 180, “caput”, do Código Penal dispõe nos seguintes termos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

A materialidade do delito imputado ao denunciado restou devidamente 

comprovada durante o inquérito policial, consoante se depreende do 

boletim de ocorrência (fls.07-11), do termo de exibição e apreensão dos 

objetos (fls. 13), reconhecimento de objeto (fls. 19) e do termo de 

reconhecimento de pessoa (fls.79, 83, 86-87).

A autoria, por sua vez, restou devidamente comprovada pelo auto de 

prisão em flagrante (fls. 06) e pelo depoimento das testemunhas (fls. 

77-78, 81-82, 84-85), somado pelo acervo probatório colacionado aos 

autos na instrução processual.

O denunciado Maycon Coelho Cardoso em seu interrogatório na Delegacia 

de Polícia (fls.27-30) relatou:

 “Que sua mãe Juliana comprou os dois aparelhos celulares um lg e outro 

Motorola por R$ 30,00 (trinta reais) cada; que Ítalo e "taioba" disse que 

queriam vender as armas por R$300,00 (trezentos reais) cada uma; que a 
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genitora do interrogado pagou o valor pedido pelos celulares e perguntou 

sobre a nota fiscal dos mesmos, e "taioba" e ítalo disse que buscariam as 

notas fiscais e trariam para ela; que não voltaram; que em seguida a 

compra, Juliana deu para cada um dos filhos um aparelho celular; que na 

noite de ontem o interrogado, seu irmão e suas respectivas convivente 

estavam na praça central quando policiais chegaram e fizeram a 

abordagem no interrogado e seu irmão; que de repente seu aparelho 

celular e de seu irmão também, sendo ligação do rastreamento do 

aparelho; que foram presos e conduzidos para esta delegacia.”

Em juízo o denunciado Maycon quando interrogado alegou:

“Que as acusações são verdadeiras. Que seu irmão Carlos fez o assalto 

e lhe deu o aparelho celular de presente. Que não participou do crime de 

roubo. Que estava em casa com sua mãe quando seu irmão chegou com o 

celular. Que seu irmão chegou em casa de manhã. Que seu irmão não 

falou que tinha roubado o celular. Que seu irmão falou que tinha comprado 

o celular. Que ficou sabendo que o celular era produto de roubo quando 

foi preso; Que seu irmão lhe disse para falar na delegacia que tinha 

comprado o celular por R$ 30,00 (trinta reais), que seu irmão lhe deu o 

celular de coração”.

Conforme as declarações das testemunhas PM ALEXANDRO LIMA 

DEOLINDO e PM SANDRA APARECIDA CIRINO DE ARAÚJO, bem como das 

vítimas WILSON LIMA SANTANA, WILSON LIMA SANTANA JUNIOR e 

ROSECLERI DOS SANTOS BUENO, os aparelhos celulares objeto de roubo 

foi apreendido em posse do réu MAYCON COELHO CARDOSO e seu irmão 

CARLOS EDUARDO na praça central desta urbe próximo a rodoviária, 

através do rastreamento dos celulares feito por uma das vítimas do crime 

de roubo WILSON LIMA SANTANA JUNIOR.

Cabe assinalar, a propósito, que, além de estabelecer com grande margem 

de certeza a autoria da receptação, a “apreensão da ‘res furtiva’ em poder 

do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".

A alegação prestada em juízo do acusado de que não tinha ciência de que 

o celular tinha origem criminosa, ficou totalmente divorciada do contexto 

probatório, uma vez que comprá-lo pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), 

com valor ínfimo ao do mercado, deveria ao menos desconfiar da origem 

do objeto, bem como por dizer que tinha ganhado do irmão, e este lhe 

disse momento depois para falar na delegacia que tinha comprado, para 

não pegar uma “condena” maior, resta evidente o conhecimento pelo 

acusado Maycon de que o celular ganhado como “presente” de seu irmão 

era oriundo de crime de roubo.

Restou incontestável nos autos através do depoimento do policial e das 

vítimas, de que os celulares apreendidos eram objetos de crime.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência por Júlio Fabbrini Mirabete, em seu 

Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2000, pag. 1177:

“TACRSP: Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa 

desconhecer, caracteriza-se a receptação dolosa. (JTA-CRIM 49/399).”

Em se tratando de crime de receptação cabe ao réu provar que 

desconhecia a origem ilícita do bem ou que agiu de forma culposa, já que a 

materialidade e autoria do delito se configuram com a simples 

posse/transporte de um bem que tem origem ilícita.

 A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos:

“52280554 - APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 

180 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. 

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA POR FALTA DE 

PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO OU, SBSIDIARIAMENTE, 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. NÃO VERIFICADO. 

PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO. 2. ABSOLVIÇÃO 

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. POLICIAL MILITAR 

CONDUTOR DA OCORRÊNCIA QUE CONFIRMOU EM JUÍZO A 

APRESENTAÇÃO DE NOME DIVERSO DO VERDADEIRO. 3. FIXAÇÃO DO 

REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APESAR DO PATAMAR DE 

PENA ESTABELECIDO, O RÉU É MULTIREINCIDENTE E COM RECIDIVA 

ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

obstante o apelante negue ter agido com dolo na sua conduta, ele foi 

preso na posse da motocicleta produto de furto, situação que inverte o 

ônus da prova, competindo a ele comprovar que desconhecia a 

procedência espúria do bem, o que não ocorreu na hipótese concreta. 

Além de ter tentado se esquivar da presença da polícia enquanto conduzia 

o veículo, apresentou versão lacônica em juízo de que o teria alugado de 

um ‘rapaz’, sem declinar o seu nome ou apresentar qualquer prova do 

acordo, e disse tê-lo feito para vender salgados e auxiliar a família, sendo 

que, à época do fato, havia declarado à autoridade policial que não 

possuía renda própria. 2. Não há que se falar em mero ‘erro de grafia’, se, 

ouvido sob o contraditório judicial, o policial militar condutor confirma que o 

nome transcrito no boletim de ocorrência é exatamente aquele fornecido 

pelo apelante no momento da sua prisão e a falsa identificação só é 

descoberta posteriormente, quando encaminhado o documento à polícia 

judiciária civil, onde são verificadas diversas passagens na identidade 

correta. 3. Nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de justiça, é 

admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes 

condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as 

circunstâncias judiciais, não havendo desproporcionalidade, 

especialmente se o sentenciado possui mais de uma condenação 

definitiva e em virtude do mesmo crime pelo qual está sendo julgado. 

(TJMT; APL 111498/2016; Capital; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 

26/10/2016; DJMT 10/11/2016; Pág. 89)”

As alegações trazidas pelo réu, além de se mostrarem contraditórias, não 

se apresentam como prova concreta, hábil para afastar sua a autoria, já 

que o delito em tela visa punir aquele que fomenta a atividade criminosa, 

ao adquirir bens objeto de crime.

 Se o acusado estava com um bem cuja origem é ilícita e não demonstrou 

de forma plausível que a posse era lícita ou aparamente lícita, não há que 

se falar em absolvição, uma vez que o dolo está configurado, pela simples 

análise do conjunto probatório, em especial ausência de prova de erro ou 

culpa.

O que se pode verificar é que o denunciado adquiriu ou tinha em sua 

posse objeto de produto de crime, sem explicar e apresentar documento 

ou outro meio de prova, de como adquiriu a posse do bem de forma lícita.

Desta forma, dúvidas não pairam de que o réu Maycon Coelho Cardoso 

encontra-se incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, uma 

vez que adquiriu, recebeu e manteve em sua posse coisa que sabe ser 

produto de crime.

III)- DISPOSITIVO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o 

fim de condenar o denunciado CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO 

como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do 

artigo 70, ambos do Código Penal, e MAYCON COELHO CARDOSO como 

incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO.

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, 

e multa.

Quanto à culpabilidade verifica-se excedente, pois conforme o Incidente 

de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a 

incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no 

crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da 

dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais 

desfavoráveis”.

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso I e II 

do §2º do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II nesta 

primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase.

 Quanto aos antecedentes, não há nos autos haver outros procedimentos 

penais em nome do réu, com a sentença transitada em julgado para efeitos 

dos maus antecedentes ou reincidência.

 Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, não há nos autos motivos a ser 

valorados.

Quanto às circunstâncias não são favoráveis ao reú, onde efetuou o 

crime na presença de uma criança de 04 (quatro) anos de idade, tendo 

este subtraído uma correntinha de ouro da infante, bem como causou-lhe 

um temor psicológico, razão pela qual denota-se a incidência da 

circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do 

Código Penal.

 Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

 Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de 
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reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão e da 

menoridade, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d” do Código 

Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva 

do crime de roubo e possuía 18 (dezoito) anos de idade quando do 

cometimento do crime.

Assim, com relação às atenuantes deverá ser atenuada a pena em 1/6 

(um sexto) para cada atenuante reconhecida, conforme jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e, considerando que a pena base foi 

estabelecida em 05 (anos) anos de reclusão, verifica-se que tal pena 

ficará aquém do mínimo legal, sendo este vedado, ficando desta feita, 

dosada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

 c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida a causa de aumento de pena pelo cometimento 

do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 

157, § 2º, inciso I, do Código Penal, aumento-a em 1/3 (um terço).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos de 

reclusão, o que equivale a 48 (quarenta e oito) meses, e que 1/3 (um 

terço) representam 16 (dezesseis) meses, passo a dosar a pena do réu 

em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão. Do concurso formal.

Como já fundamentado anteriormente, deve ser reconhecido o concurso 

de crime formal (art. 70 CP), considerando que os crimes tiveram as 

mesmas peculiaridades e “modus operandi”, sendo certo que as penas de 

todos serão idênticas, a teor do que dispõe o Incidente de Uniformização 

de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 34, pego a pena de um deles e 

aumento-a em 1/5 (referentes às três subtrações de vítimas distintas), 

fixando a pena definitivamente em 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES 

e 50 (cinquenta) dias multa.

Conforme dispõe o artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa, 

totalizando-as em 150 dias-multa.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, e considerando a causa de 

aumento da pena, a agravante e as atenuantes, fixo a pena de multa em 

100 (cem) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, 

fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.

Do concurso formal

Como já fundamentado anteriormente, deve ser reconhecido o concurso 

de crime formal (art. 70 CP), considerando que os crimes tiveram as 

mesmas peculiaridades e “modus operandi”, sendo certo que as penas de 

todos serão idênticas, a teor do que dispõe o Incidente de Uniformização 

de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 34, pego a pena de um deles e 

aumento-a em 1/5 (referentes às três subtrações de vítimas distintas), 

fixando a pena definitivamente em 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES 

DE RECLUSÃO e 50 dias multa.

Conforme dispõe o artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa, 

totalizando-as em 150 dias-multa.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela 

Lei nº 12.736, de 2012)”

Verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde o dia 10 

de janeiro de 2018, cumprindo desta forma, mais de 05 (cinco) meses, 

devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 06 (seis) anos de 

reclusão, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva, e por ser 

o réu primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código 

Penal, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade.

Tendo em vista o quantum fixado de pena ao réu e por ter sido o crime 

cometido com violência à pessoa, bem como a pena imposta superior a 4 

(quatro) anos, inviável se mostra a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, na forma prevista no art. 44 e seguintes 

do Código Penal e o SURSI, nos termos do art. 77 do Código Penal.

DO APELO EM LIBERDADE.

Em atenção ao Ofício n.º 10/2018-GAB/J-Aux, que solicitou aos Juízes 

com competência criminal o julgamento dos processos e a revisão de 

permanência dos motivos ensejadores da custódia dos presos provisórios 

há mais de 180 (cento e oitenta) dias, passo a reanalisar a prisão do réu 

Carlos Eduardo Coelho Cardoso.

Considerando o “quantum” da pena e a fixação do regime semiaberto 

imposto ao réu, verifico que tal situação se mostra incompatível com a 

possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

quando da execução da pena, o denunciado não permanecerá 

custodiado, não podendo este permanecer no regime mais gravoso do que 

o fixado na sentença, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU CARLOS EDUARDO COELHO 

CARDOSO.

IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as 

seguintes providências:

a)expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

Observe-se a detração penal, nos termos do artigo 42 Código Penal.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Sem condenação a custas.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Passo a dosar a pena do réu Maycon Coelho Cardoso.

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de receptação possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos e multa.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, não há nos autos haver outros procedimentos 

penais em nome do réu, com a sentença transitada em julgado para efeitos 

dos maus antecedentes ou reincidência.

 Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

 Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de agravantes.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, 

previstas no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu possuía 18 

(dezoito) anos de idade quando do cometimento do crime.

Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e 

considerando que a mesma já fora fixada no mínimo, deixo de reduzir a 

pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou aumento da pena.

Desta forma, temos que resta ao réu a pena definitiva de 01 (um) ano de 

reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do 

delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 

dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação 

utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:
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“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela 

Lei nº 12.736, de 2012)”

Verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde o dia 10 

de janeiro de 2018, cumprindo desta forma, até esta data mais de 05 

(cinco) meses, devendo este tempo de prisão ser computado na pena 

definitiva.

Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 01 (um) ano de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e o tempo cumprido de prisão preventiva 

pelo réu, e com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.

Tendo em vista a presença, no caso em tela, dos pressupostos 

autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, conforme dispõe o artigo 44 e incisos I, II e III, do Código Penal, 

bem como o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Superiores 

quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 

uma restritiva de direito, segundo a diretriz do §2º, do artigo 44, do Código 

Penal, quais sejam, a de Prestação de Serviços à Comunidade e de 

Interdição temporária de direitos, por se revelarem as mais adequadas ao 

caso, na busca da reintegração do sentenciado à sociedade, sendo estas 

definidas no momento da execução da pena.

Deixo de conceder ao condenado à suspensão condicional da pena, em 

virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DO APELO EM LIBERDADE.

Em atenção ao Ofício n.º 10/2018-GAB/J-Aux, que solicitou aos Juízes 

com competência criminal o julgamento dos processos e a revisão de 

permanência dos motivos ensejadores da custódia dos presos provisórios 

há mais de 180 (cento e oitenta) dias, passo a reanalisar a prisão do réu 

Maycon Coelho Cardoso.

Considerando que réu permaneceu preso durante toda a instrução 

criminal, o regime da pena e o quantum da pena imposta ao réu, bem como 

por não se verificar a presença dos pressupostos capazes de justificar a 

sua segregação, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU MAYCON COELHO 

CARDOSO.

 IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as 

seguintes providências:

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

Observe-se a detração penal, nos termos do artigo 42 Código Penal.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Sem condenação a custas processuais.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Lucimar Dias da 

Silva, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) 

URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 2147-62.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que não houve apresentação de impugnação e por não 

verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, 

HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pela parte exequente na inicial.

No mais, cumpra-se a decisão retro, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51909 Nr: 1429-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que não houve apresentação de impugnação e por não 

verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, 

HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pela parte exequente na inicial.

No mais, cumpra-se a decisão retro, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51909 Nr: 1429-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-03.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Fica Vossas Senhorias devidamente intimados para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação da 

Comarca de Pedra Preta-MT, no dia 12/09/2018 Hora: 13:50 , no endereço 
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sito à rua Oscar Soares, 443 MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-93.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODOLFO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossas Senhoria devidamente intimados, para comparecerem 

perante este Juízo, sito à rua Oscar Soares, nº 443, Pedra Preta-MT, no 

dias 05/09/2018, às 13h30min, para audiência de Conciliação. Marco 

André B. Amorim Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-40.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIA JEANE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Fica Vossa Senhorias devidamente intimados para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta-MT, sito à rua Oscar Soares, nº 443, na Data: 

05/09/2018 Hora: 13:50 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000153-40.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.222,39; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144913 Nr: 6153-89.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silverio de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

1. DEFIRO o requerimento, REDESIGNO para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento o dia 30 de agosto ás 17hrs00min.

2. Às providências necessárias.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1839-76.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite de Fatima Arruda Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO INSS - 

OAB:

 CÓDIGO: 81712

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Especial Rural por Idade.

Compulsando os autos verifico, que devidamente Intimada a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, nada requereu conforme certidão de 

fls.159.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas, ante o beneficio da assistência judiciaria.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 34-45.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Modelo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Garrafão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 CÓDIGO: 5851

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de fl. 163, considerando que os valores foram corrigidos e 

atualizados, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado SUPERMERCADO GARRFÃO LTDA, inscrito pelo n° CNPJ 

01.690.257/0001-85, no valor de R$ 180.991,50 (cento e oitenta mil e 

novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Quanto ao pedido de anotação de protesto, verifico que não consta nos 

autos certidão de trânsito em julgado. Aliado a isso, trata-se de execução 

de título, sendo o mesmo instrumento hábil a ser protestado pelo próprio 

exequente, não havendo necessidade de expedição de certidão por este 

juízo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.

Outrossim, DEFIRO o pedido de inscrição do nome do executado nos 

serviços de proteção ao crédito, uma vez cumpridos os requisitos 

presentes no art. 782 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 613 Nr: 330-67.1999.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): West Agroindustrial Ltda, Joaquim Pereira de 

Souza, Renato Olivo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Martins 

Lemos - OAB:5608-MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615

 CÓDIGO: 613

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de fl. 126, o que faço para DETERMINAR a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado por meio 

do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar perito da juntada de ref. 110

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15074 Nr: 80-53.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Vellosos Cruz. - 

OAB:1552965, Aparecida Voine de Souza Néri - OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 timar para no prazo legal manifestar sobre retorno dos autos à Comarca e 

do acórdão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 DECISÃO

Vistos etc.

Inicialmente, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar nula a decisão que 

determinou a intimação pessoal do réu Waldir Severino Dutra para 

constituir novo advogado, eis que apenas uma patrona do réu renunciou, 

a Defesa continuará sendo patrocinada pelo Dr. Ricardo da Silva Monteiro.

Ademais, com relação as diligências requeridas pelas partes, determino 

que sejam adotadas providências para apresentação dos instrumentos 

utilizados na execução do crime perante o Tribunal do Júri.

Com relação ao pedido da Defensoria Pública para que seja disponibilizado 

Datashow e sistema de áudio para que os réus acompanhem o 

depoimento das testemunhas que quiserem falar na presença do réu, 

saliento que já foi tentado em outras ocasiões tal hipótese; porém, sem 

sucesso, eis que a Comarca não possui infraestrutura adequada para tal 

situação.

Deste modo, INDEFIRO o pedido para que seja disponibilizado Datashow e 

sistema de áudio na sala da guarda para que os réus possam acompanhar 

os depoimentos das testemunhas, por ausência de infraestrutura 

adequada no Fórum da Comarca de Poconé.

Saliento ainda, que o patrono do réu Waldir Severino Dutra foi devidamente 

intimado, porém, não apresentou diligências.

INTIMEM-SE os acusados para se manifestarem acerca da ausência de 

intimação das testemunhas consideradas imprescindíveis às fls. 272/273.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar a parte autora da juntada de referência 88

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150732 Nr: 546-61.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiele Rosaria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTRO CENTRO – SERVIÇO DE 

GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRAN SCHUMACHER - 

OAB:20120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barreto Tavares - 

OAB:15363

 CÓDIGO: 150732

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Cumprimento de Ação de Obrigação de Fazer em que as 

partes entabularam acordo para pagamento do débito existente.

 As partes compuseram e postulam a homologação do mesmo (ref.41).

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 
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acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 41 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155233 Nr: 2338-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Cesar de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar o advogado do réu Joedil Marciano Pires da Silva, para tomar 

ciencia dos termos da decisão de ref. 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 Certifico que faço a INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar nos 

autos acerca da DILIGÊNCIA NEGATIVA das testemunhas AMARILDO 

OLIVEIRA, fls. 656 e JOÃO DORILEO LEAL de fls. 654, bem como da 

Decisão de fls. 658.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128404 Nr: 3513-50.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 4011-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.M.Santos Locadora e Transportes Eirelei ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Suspensão dos autos código 

158178.APENSEM-SE os autos aos de código 158178, nos termos do 

artigo 676 do CPC.CITE-SE o Embargado para, querendo, contestar a ação 

na forma do art. 679 constando as advertências dos arts. 307 e 334, 

todos do CPC.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 150732 Nr: 546-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiele Rosaria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTRO CENTRO – SERVIÇO DE 

GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRAN SCHUMACHER - 

OAB:20120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barreto Tavares - 

OAB:15363

 Em consideração à PORTARIA N° 725/2018-DJTJ/PRESS que suspendeu 

as atividades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no dia 

28/05/2018 (segunda-feira), em decorrência da greve-geral dos 

caminhoneiros. Se faz necessária a redesignação de audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 10 de agosto de 2018, às 10h00min.

Maxsuélen da Silva Moreira

 Conciliadora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016120-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILZA CRISTINA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016120-56.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARILZA CRISTINA DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial em razão da não quantificação dos danos morais 

postulados, uma vez que o Enunciado n. 170 do FONAJE caminha por 

entender que não cabe a aplicação do art. 290, V CPC no âmbito dos 

juizados especiais. REJEITO a preliminar de ausência de pretensão 

resistida, pois reputo dispensável a existência de pedido/postulação 

administrativa a fim de que seja requisito para pleito em juízo, bastando a 

notícia do débito indevido. Vencida as preliminares, passo a análise do 

mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome 

negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, 

em simples analise, sem a devida resistência, impossível a demonstração 

do nexo causal dada a sua unilateralidade, outro caminho não pode ser 

entregue a demanda a não ser a improcedência. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 
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portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as preliminares 

suscitadas, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência do débito objeto desta lide. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012356-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012356-62.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOCIMAR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOCIMAR JOSE DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 

25/06/2018, constatou-se ausência da parte reclamante, estando 

devidamente intimada para o ato. Não apresentou justificativa. A 

reclamada requer aplicação dos efeitos da contumácia. (ID 13838385) 

ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019145-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AUXILIADORA DEODATO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019145-77.2016.8.11.0028. REQUERENTE: AUXILIADORA DEODATO 

CORREA REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, 

BANCO HONDA S/A. VISTOS, A parte autora alega que adquiriu uma 

motocicleta MOTO HONDA, CG 160 START, COR VERMELHA, ANO 

2016/2016, CHASSI 9C2KC2500GR029066, no valor de R$ 8.246,00 (oito 

mil duzentos e quarenta e seis reais), na ocasião deu uma entrada no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) consistente em R$ 900,00 

(novecentos reais) em pecúnia e R$ 600,00 (seiscentos reais) no cartão 

de crédito. Alega que após a finalização do contrato de financiamento, já 

em posse do bem, a pedido das reclamadas deve que devolve-lo, pois o 

contrato não havia sido finalizado. Onerada pela atitude da reclamada a 

parte autora busca indenizada por danos morais suportados. Em sua 

contestação, as reclamadas requerem a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito as preliminares 

arguidas pelas reclamadas quanto a legitimidade passiva, uma vez que 

pela cadeia de prestação de serviços, ambas são coobrigadas, devendo 

estar no polo passivo desta demanda. Superada a questão aduzida, 

passo, pois, à análise do mérito. A parte autora alega que adquiriu uma 

motocicleta MOTO HONDA, CG 160 START, COR VERMELHA, ANO 

2016/2016, CHASSI 9C2KC2500GR029066, no valor de R$ 8.246,00 (oito 

mil duzentos e quarenta e seis reais), na ocasião deu uma entrada no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) consistente em R$ 900,00 

(novecentos reais) em pecúnia e R$ 600,00 (seiscentos reais) no cartão 

de crédito. Alega que após a finalização do contrato de financiamento, já 

em posse do bem, a pedido das reclamadas deve que devolve-lo, pois o 

contrato não havia sido finalizado. Onerada pela atitude da reclamada a 

parte autora busca indenizada por danos morais suportados. Em sua 

contestação, as reclamadas requerem a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. Em que pese o alegado pela autora, entendo 

que não cabe a responsabilização das reclamadas, uma vez que as 

provas carreadas aos autos são insuficientes para demonstrar a 

responsabilidade das rés. Em que pese a inversão do ônus da prova, por 

ser a reclamante parte hipossuficiente na relação travada com a 

promovida, o mínimo possível de provas poderia ter sido por ela produzida, 
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qual seja, carrear os comprovantes de pagamento referente a entrada que 

alega ter repassado a segunda reclamada. Por isso, reputo ser impossível 

a indenização nas esferas pleiteada. Ressalto que, por conta e risco, a 

reclamante quitou as taxas junto ao DETRAN/MT, sendo então de sua 

responsabilidade a devolução delas junto aquela instituição. Assim, tais 

fatos não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, dessa forma, 

não carecem de indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares arguidas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017174-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017174-57.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida pela reclamada, uma 

vez que ficou demonstrada a relação jurídica da autora com o falecido 

titular da unidade consumidora. Passo à análise do MÉRITO da demanda. 

Os pedidos da autora são improcedentes. Narra a parte reclamante que no 

ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de indenização por dano 

moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não 

configura dano moral passível de indenização, bem como a ausência de 

pedido de providências na via administrativa. Pois bem. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Devemos considerar 

que a população da cidade de Poconé é de 32.241 pessoas, sendo certo 

que se todos os consumidores da empresa ingressarem em juízo e 

obtiverem indenizações volumosas, poderá diminuir de forma significativa 

o patrimônio da empresa, causando danos aos demais consumidores da 

concessionária. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Pocon%C3%A9) Analisando 

a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais 

supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto os autos a MM Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018158-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZETE DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SCHWABE (REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

13:45h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87145 Nr: 7562-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS, MMS, ADASM, HJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 (...)DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos do exequente de ref. 95, a fim de 

a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias das partes 

executadas JOÃO LUIS SCHNEIDER e HILÁRIO JOSÉ MOLINA, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.Ao mesmo tempo, DEFIRO a pesquisa junto ao INFOJUD, 

para que seja anexado aos autos as duas últimas declarações de imposto 

de renda dos executados, como também que seja realizada penhora de 

veículos em nome dos executados, via RENAJUD.Nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC, determino a inclusão do nome dos executados JOÃO 

LUIS SCHNEIDER e HILÁRIO JOSÉ MOLINA no rol dos inadimplentes. Com a 

juntada dos referidos documentos, processe-se o presente feito em 

segredo de justiça.Em caso de penhora positiva, determino a intimação 

dos executados, devendo ser aguardados os prazos previstos nos 

artigos 847 e 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil.Não sendo 

encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a manifestação dos 

executados, intime-se a parte exequente para, em 15(quinze) dias, dar 

andamento ao feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60751 Nr: 3686-15.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 

(mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado de intimação de sentença, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87145 Nr: 7562-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 Analisados os autos, verifico que o executado foi citado por edital e 

manteve-se inerte, conforme certidão de Ref. 38. Tendo em vista que a 

parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, nomeio a 

advogada Denuélita Bispo dos Santos, OAB/MT nº 17.569-A para o 

exercício da curadoria especial.

Após, com a juntada da contestação nos autos, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56221 Nr: 1113-04.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro parcialmente o pedido ministerial.

Assim, intime-se a parte autora para apresentar o endereço atualizado do 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69198 Nr: 3022-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95031 Nr: 12214-67.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA MAMEDA DE CARVALHO, GILDA 

MAMEDE DE CARVALHO, SEBASTIAO VOLNEI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

conforme solicitado pela Oficiala de Justiça. através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 
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conforme estabelece a Portaria n° 16/2010, do Juízo Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, mais o acréscimo determinado pela Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20134 Nr: 798-15.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pantaleão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49744 Nr: 5395-56.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francismar Rocha da Solidade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, entrei em contato com o 

médico perito nomeado nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - 

CRM/MT 4939, e procedir sua intimação para responder os quesitos 

formulados pela parte ré, enviando-lhe via email, as peças necessárias, 

conforme deliberado por este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85490 Nr: 6435-34.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronaldo da Silva Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85581 Nr: 6499-44.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzimar Ferreira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 180-31.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR INACIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Cassio Bruno Barroso - OAB:17205-A MT, Elton 

Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para 

apresentar contrarrazões no prazo legal e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90180 Nr: 9393-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODA DA CASA LTDA ME, GLENDSON 

MACHADO DE SOUZA, GUIBSON MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

conforme solicitado pela Oficiala de Justiça. através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

conforme estabelece a Portaria n° 16/2010, do Juízo Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, mais o acréscimo determinado pela Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95565 Nr: 50-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAGO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA MELO - 

OAB:87017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

conforme solicitado pela Oficiala de Justiça. através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

conforme estabelece a Portaria n° 16/2010, do Juízo Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, mais o acréscimo determinado pela Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 2763-23.2014.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Lacerda Alecrim, Wanderson Lacerda Espindula, 

alcunha "Tulinho", Eidilene Lacerda Espidula, Weber Junior Lacerda 

Espidula, Eygislaine Lacerda Espidula, Samila Lacerda Espidula, Samuel 

Lacerda Espidula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Avenir Espidula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:36.973, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT, João 

Cleiton Araujo de Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Despacho

 Com o objeto de ter contato com as partes e sanar quaisquer 

divergências no que tange a expedição de carta de adjudicação ou formal 

de partilha, designo audiência para o dia 18 de setembro de 2018, às 

13h30 (horário oficial de Mato Grosso), devendo comparecer o 

inventariante, a meeira e todos os herdeiros do falecido.

As partes serão intimadas pelos advogados constituídos.

 Ciência ao MPE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101916 Nr: 3555-35.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Cândido Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos a devolução do AR da carta de intimação expedida e enviada deste 

processo, razão pela qual, nesta data, faço o envio novamente da carta 

de intimação supra ao correio. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 3687-97.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DE F SILVEIRA – ME, SIMERE ALVES DE 

FARIAS, VIVIANE FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Quanto ao teor da petição retro, especialmente quanto ao pedido de 

parcelamento, manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias.

 Após, conclusos.

Outrossim, cadastre-se o advogado da executada no sistema Apolo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85058 Nr: 6168-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonia Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIZO CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 Vistos em correição.

 Considerando a juntada do endereço atualizado do requerido, designo 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2018, às 17horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se nos termos da decisão de ref. 04.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85058 Nr: 6168-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonia Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIZO CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 Considerando a não localização do requerido, abra-se vista a Defensoria 

Pública para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53404 Nr: 2876-74.2014.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENUÉLITA BISPO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2876-74.2014.811.0059, 

Protocolo 53404, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 3687-97.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DE F SILVEIRA – ME, SIMERE ALVES DE 

FARIAS, VIVIANE FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exquente para se manifestar sobre a certidão do sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Transcorrido in albis, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 3687-97.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DE F SILVEIRA – ME, SIMERE ALVES DE 

FARIAS, VIVIANE FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se o pagamento da diligência incumbida à parte, 

providenciando-se o devido cumprimento em caso positivo. Caso 

contrário, tornem-me conclusos os autos.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAR COELHO ALMEIDA (REQUERENTE)

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000744-85.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDNAR COELHO ALMEIDA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 
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12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DHONNES SOUSA GUSMAO (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000746-55.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCOS DHONNES SOUSA 

GUSMAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. MARCOS DHONNES 

SOUSA GUSMÃO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, 

cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada em face 

de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora que, ao tentar realizar uma transação comercial, foi impedida em 

virtude de inscrição de seu nome no SERASA por parte da requerida. 

Contudo, assevera que desconhece tal dívida, pois, não é signatária do 

contrato que deu origem ao débito em questão. Assim, requereu 

liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TELEFONICA 

BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Ao 

mesmo tempo, designo audiência de conciliação para o dia 08.10.2018, às 

13h00 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000008-67.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DAMIAO FABIANO NOGUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada dom indenização por danos morais 

proposta por DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS em desfavor de TIM 

CELULAR S/A, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a emenda 

a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos (id n. 11688124). O prazo 

supra transcorreu “in albis”, conforme movimentação do processo no 

evento n. 14916347. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisados os autos e considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC e artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000007-82.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DAMIAO FABIANO NOGUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada dom indenização por danos morais 

proposta por DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS em desfavor de TIM 

CELULAR S/A, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a emenda 

a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos (id n. 11688058). O prazo 

supra transcorreu “in albis”, conforme movimentação do processo no 

evento n. 14916337. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisados os autos e considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC e artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DORACI JERONIMO DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000741-33.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DORACI JERONIMO DE JESUS 

BRITO REQUERIDO: N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP 

Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da parte 

autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado 

contrato de aluguel ou outro documento comprobatório. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-35.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MENDES DE SA (REQUERENTE)

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TRATORES MINAS GERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010000-35.2015.8.11.0059. REQUERENTE: SANDRA MENDES DE SA 

REQUERIDO: TRATORES MINAS GERAIS LTDA - ME Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a devolução do 

AR (id n. 11921138). Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-21.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARGILDO SERGIO JORNOOKI (REQUERENTE)

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010042-21.2014.8.11.0059. REQUERENTE: ARGILDO SERGIO JORNOOKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, com 

pedido liminar, proposta por ARGILDO SERGIO JORNOOKI em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido liminar e 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera. A parte autora 

não compareceu (ids ns. 8418378, 8418389 e 8418419). Ato contínuo, a 

requerida pugnou pela extinção do feito, haja vista a ausência do autor. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através da advogada 

constituída, conforme se vê em eventos do processo (evento n. 

11536625). Desse modo, em que pese o requerimento feito na audiência 

retro pela patrona do requerente, cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, o 

julgado: "EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 

9.099/95 – ENUNCIADO 20 DO FONAJE – ENUNCIADO 1 DA FAZENDA 

PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação 

enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito 

no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009." 

(SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/03/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) POSTO ISSO, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-21.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARGILDO SERGIO JORNOOKI (REQUERENTE)

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010042-21.2014.8.11.0059. REQUERENTE: ARGILDO SERGIO JORNOOKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, com 

pedido liminar, proposta por ARGILDO SERGIO JORNOOKI em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido liminar e 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera. A parte autora 

não compareceu (ids ns. 8418378, 8418389 e 8418419). Ato contínuo, a 

requerida pugnou pela extinção do feito, haja vista a ausência do autor. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através da advogada 

constituída, conforme se vê em eventos do processo (evento n. 

11536625). Desse modo, em que pese o requerimento feito na audiência 

retro pela patrona do requerente, cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, o 

julgado: "EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 

9.099/95 – ENUNCIADO 20 DO FONAJE – ENUNCIADO 1 DA FAZENDA 

PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação 

enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito 

no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009." 

(SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/03/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) POSTO ISSO, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

LAURENY GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000278-91.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LAURENY GOMES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 13h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de agosto de 2018.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67900 Nr: 2338-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIR TEIXEIRA DUVIRGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BANCO VOLKSWAGEN S/A, ajuizou demanda em desfavor de DEIR 

TEIXEIRA DUVIRGE, ambos qualificados nos autos, objetivando a busca e 

apreensão de veículo pelo decreto lei n. 911/69.

Concedida a liminar no feito, o bem não foi localizado para ser apreendido, 

mesmo após diversas tentativas.

Na petição tida como Ref. 62, o banco autor pugnou pela realização de 

consulta de eventuais valores e bens disponíveis em nome do réu, por 

meio do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É o relatório.

 Decido.

Quanto ao pleito de realização de penhora online via Bacenjud, antes de 

concretizada a citação da parte executada, insta salientar que, o novo 

Código de Processo Civil eliminou os requisitos materiais para a admissão 

de arresto, ao não repetir o que estabelecia o artigo 813 do Código Buzaid, 

mantendo, no entanto, a hipótese de arresto cautelar (artigo 301).

Por outro lado, o fato de ter ficado consignado, no texto contido no artigo 

854 do Código de Processo Civil em vigor, a possibilidade de realizar-se 

penhora “sem dar ciência prévia ao executado”, não afasta um dos 

postulados mais importantes de todo o sistema processual brasileiro 

(quiçá mundial) de que medidas invasivas do patrimônio alheio, mesmo 

quando implementadas pelo Poder Judiciário, devem ser precedidas de 

oportunização do contraditório e ampla defesa.

Nessa medida, apenas quando a parte requerente apresentar elementos 

que demonstrem perigo à efetividade da execução, como medidas de 

dissipação dos bens pelo requerido ou outros elementos que poderiam 

ensejar medidas acautelatórias, é que se poderia cogitar de arresto.

Diante do exposto, indefiro o pedido.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 10948-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, VVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 4072-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TIAGO MACHADO NASCIMENTO, TVSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 Defiro o pedido formulado pelo autor.

Determino a expedição de ofício à equipe multidisciplinar deste Juízo para 

a realização de estudo psicossocial na casa do autor, devendo o laudo 

respectivo ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias.

Junte-se cópia desta decisão aos autos código 71810.

Com a juntada do laudo, volvam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 471-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAN LEAO DUARTE - 

OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da consulta por meio do RENAJUD, intime-se a 

parte ré e, após, a parte auora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65363 Nr: 1469-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilza Pereira Tavares, conhecida "Mulher do Padre", 

Manoel Filho Pereira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANOEL FILHO PEREIRA MARINHO e IVANILZA PEREIRA TAVARES 

interpuseram embargos de declaração em face da sentença prolatada nos 

presentes autos.

Os embargantes alegam que este juízo teria sido omisso, haja vista que 

não teria mencionado na sentença a respeito de suposta quantia 

depositada na conta do Bradesco Administradora de Consórcio, valor este 

que seria devido aos requerentes.

É o relatório.

 Decido.

Os embargos devem ser rejeitados.

Isso porque, conforme consta no relatório da decisão, o Banco Bradesco 

informou que houve o pagamento da indenização da referida apólice aos 

beneficiários respectivos.

Por conseguinte, na fundamentação da sentença vergastada, este Juízo 

disse que, eventual discussão acerca da idoneidade e higidez quanto ao 

pagamento já realizado da apólice, deveria ser objeto de ação autônoma, 

não sendo próprio o procedimento de Alvará Judicial.

Portanto, verifica-se que não houve a apontada omissão, tendo este juízo 

deliberado quanto à quantia referente à apólice de seguro.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a sentença 

vergastada intacta em todos os seus termos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81964 Nr: 4189-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Justino Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela parte autora tangente à nova tentativa de 

citação.

Expeça-se carta precatória para o endereço indicado pelo autor, com a 

finalidade de citação da parte executada.
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Quanto ao pleito de arresto antes de concretizada a citação da parte 

executada, insta salientar que, o novo Código de Processo Civil eliminou 

os requisitos materiais para a admissão de arresto, ao não repetir o que 

estabelecia o artigo 813 do Código Buzaid, mantendo, no entanto, a 

hipótese de arresto cautelar (artigo 301).

Por outro lado, o fato de ter ficado consignado, no texto contido no artigo 

854 do Código de Processo Civil em vigor, a possibilidade de realizar-se 

penhora “sem dar ciência prévia ao executado”, não afasta um dos 

postulados mais importantes de todo o sistema processual brasileiro 

(quiçá mundial) de que medidas invasivas do patrimônio alheio, mesmo 

quando implementadas pelo Poder Judiciário, devem ser precedidas de 

oportunização do contraditório e ampla defesa.

Nessa medida, apenas quando a parte requerente apresentar elementos 

que demonstrem perigo à efetividade da execução, como medidas de 

dissipação dos bens pelo requerido ou outros elementos que poderiam 

ensejar medidas acautelatórias, é que se poderia cogitar de arresto.

Diante do exposto, indefiro o pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55917 Nr: 946-84.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE MORAES BARROS ME, Fabricio 

de Moraes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a consulta não teve resultado positivo, intime-se a 

parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93685 Nr: 11360-73.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellignton Junior Mendes, Ana Paula Nunes Ribeiro, 

Euton Braulio Mendes, Ewerton Bruno Mendes, alcunha "Pomba", Erica 

Cristina Mendes, WELLINGTON JUNIOR MENDES, ANA D’ÁVILA SANTOS 

SÁ, KALLYNE VITORIA MARTINS, WELLITA APARECIDA OLIVEIRA 

MENDES, WILKSON GIOVANI OLIVEIRA MENDES, ANDRÉ LUIZ XAVIER 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Wellinton Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES NAVES 

CARNEIRO - OAB:16975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de inventário, ajuizada por ANA PAULA NUNES RIBEIRO 

e outros.

A parte autora disse que não poderia recolher custas judicias porque 

estaria passando por dificuldades financeiras.

 Determinada a emenda à inicial, os autores apresentaram as suas 

qualificações profissionais.

No entanto, não está evidenciada a presença dos pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade, em razão do patrimônio alegado nos 

autos e do número de herdeiros existentes, caso em que as custas 

poderiam ser rateadas.

Desse modo, para que se possa aferir analisar o pedido, fixo prazo de 30 

(trinta) dias para que os herdeiros apresentem:

a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome do requerente;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do requerente;

Registro que, caso nada seja dito ou caso não seja demonstrada nos 

autos a dificuldade financeira enfrentada, poderá ocorrer o cancelamento 

da distribuição, conforme previsão no artigo 290 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77486 Nr: 1391-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLANE BARBOSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyego Brito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Certifico que intimei o Dr. Pedro Ricardo Gomes Pimenta via balcão, para o 

patrocínio da defesa da parte requerida, o mesmo aceitou o encargo, 

razão pela qual faço o cadastro no sistema apolo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

LAURENY GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000278-91.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LAURENY GOMES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 13h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de agosto de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46530 Nr: 2334-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho de Freitas Neto, Cassiano Carlos 

Marmet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122/MT

 DECISÃO

Em relação ao acusado Cassiano Carlos Marmet, o qual não foi 

encontrado para ser citado, determino o desmembramento do feito em 

relação a ele.

 Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 
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Novembro de 2018, às 09h00min (horário oficial de MT).

 Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima no novo endereço 

informado.

 Intime-se a testemunha João Batista da Silva Luz no mesmo endereço.

 Com juntada do endereço da testemunha Irineu, expeça-se o necessário.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107108 Nr: 6619-53.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Autos n.º 6619-53.2018.811.0017 (código 107108)Aqui se tem autos de 

prisão em flagrante de NELSON RODRIGUES BORGES. (...). Guisa frisar 

ainda que a audiência de custódia será realizada no próximo dia 04 de 

setembro de 2018, às 18h00 de Cuiabá, pelo Juiz Titular da Comarca, 

consoante estabelecido no artigo 2º, §3º, do Provimento 12/2017-CM.Dito 

isso, decido.Os autos revelam que NELSON RODRIGUES BORGES foi 

preso em flagrante delito porque, no dia 27 de agosto de 2018, em Porto 

Alegre do Norte/MT, teria praticado os delitos tipificados nos artigos 129 e 

150, §1º, do Código Penal, com implicações na Lei nº. 11.340/06. (...) . 

1.Passo à análise da legalidade da medida constritiva. (...) Assim, concluo 

ser imprescindível a segregação cautelar não apenas pela gravidade da 

conduta a ser elucidada e pelo fato de recair sobre o indiciado fortes 

indícios da autoria delitiva, mas especialmente para o fim de assegurar as 

medidas protetivas de urgência e preservar a integridade física e 

psicológica da vítima.Portanto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE 

NELSON RIBEIRO BORGES EM PRISÃO PREVENTIVA.Expeça o competente 

mandando de prisão em desfavor de NELSON RIBEIRO BORGES, devendo 

serem observadas as peculiaridades trazidas pelo BNMP 2.0.DETERMINO 

QUE O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, AO PROCEDER À INTIMAÇÃO DO 

PRESO QUANTO A ESTA DECISÃO, DEVERÁ INTIMAR A CADEIA PÚBLICA 

LOCAL DE QUE HAVERÁ AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO DIA 04 DE 

setembro DE 2018, ÀS 18H00 DE CUIABÁ, NA SEDE DESTE JUÍZO, 

FICANDO REQUISITADAS A ESCOLTA DO PRESO E A PERMANÊNCIA DOS 

AGENTES ATÉ O TÉRMINO DA SOLENIDADE.Por fim, tendo em vista o 

pedido de relaxamento de prisão de código 107064, determino o 

apensamento daqueles feitos nos autos em análise. Cientifique-se o 

Ministério Público.Porto Alegre do Norte (MT), 28 de agosto de 

2018.Marcos André da Silva Juiz em Substituição Legal

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29680 Nr: 847-06.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tallison Henrique da Silva Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Intimo a defesa para apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 158 Nr: 76-24.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa, Joaquim Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 INTIMO o exequenta na pessoa de seus advogados para que providencie 

no prazo legal o solicitado pela oficiala de justiça às fls. 292.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1985-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Dias Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Jamariqueli Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 A ref.30 é tempestiva, motivo pelo qual intimo o locatário/requerido para 

se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber, Roberto Octaviani, Luiz Pereira da Costa, João Ajackson Carmo 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO das partes, na pessoa dos advogados, acerca da 

data marcada pela Srª. Perita Marciana Serafini, para inicio dos trabalhos, 

o dia 24 de setembro de 2018, às 13h00min na recepção do forum da 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT. As partes deverão notificar seus 

assistentes tecnicos para acompanharem os trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6532 Nr: 829-68.2005.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequias de Oliveira Pereira, Angela Benedita Gomes 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proprietário da Fazenda Apraza e esposa, 

Roque Remonte e sua esposa, Vitor Poltroniere e sua esposa, José de 

Borbas e Esposa, José Damaceno, José Caetano de Souza, Benedito 

Machado Silva e sua esposa, Sebastião Silvério de Almeida e sua esposa, 

Eliud Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Calixto da Silva Junior - 

OAB:7.570-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Atendendo ao que dispõe o § 1º do artigo 1.033 da CNGC/MT., INTIMO os 

autores, na pessoa do advogado, para providenciar o resumo da inicial 

para constar no edital de citação do réu José Damaceno, no prazo legal, 

sob pena de transcrição integral da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38440 Nr: 2762-56.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Juízo de Direito da 3ª Vara da 
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Comarca de Sorriso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Paulo Geller, Marisa da Conceição Ferreira 

Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para se manifestarem 

no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42211 Nr: 1392-08.2018.811.0019

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Rocha, Jucelino 

Aparecido da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados, para querendo 

impugnar a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21721 Nr: 740-64.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.A Busaquera-ME, Katiane Aparecida 

Busachera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Nilton 

Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO da exequente, na pessoa do advogado, para 

depósito da diligência, para proceder a AVALIAÇÃO do veículo 

penhorado, no importe de R$ 100,00 (cem reais)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 447-89.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Bertan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Impulsiono os autos ao Ministério Público e a defesa para ciência e 

manifestação acerca da decisão de ref.184, bem como para manifestarem 

quanto a localização da testemunha Luzia Alves Filha para o cumprimento 

da determinação, já que arrolada em comum entre as partes, considerando 

que referida testemunha não foi localizada na comarca de Sorriso/MT, 

conforme informações da missiva devolvida a ref.168,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24912 Nr: 486-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho (ref. 187)CERTIFICO que a parte executada 

ELZIRA DE FREITAS, não foi intimado do valor bloqueado, portanto remeto 

os autos ao setor competente para cumprimento do ato. Bem como, intimar 

a parte exequente para providenciar o depósito do valor correspondente à 

diligência para cumprimento do Mandado de Intimação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22920 Nr: 731-68.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelto Denicoló

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD, além de inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção de crédito, a penhora de 30% do salário do executado e a 

suspensão da CNH e do passaporte.

 Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Indefiro, por ora, os outros requerimentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 326-32.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliseu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença requerida por ALIZEU DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte Exequente que o Executado pagou administrativamente as 

parcelas vencidas, restando apenas o pagamento dos honorários 

advocatícios, no importe de R$ 3.642,90 (três mil seiscentos e quarenta e 

dois reais e noventa centavos).

Recebida a inicial (Ref. 82).

Autos remetidos a Procuradoria Federal (Ref. 87)

Conforme certidão (Ref. 94) a Secretaria promoveu o retorno dos autos, 
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porém sem qualquer manifestação do Executado.

A gerência administrativa da Autarquia Federal corroborou as informações 

acerca do devido pagamento do benefício do postulante (ref. 97).

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134099 Nr: 868-85.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Citação de fls.24 retornou sem que a 

parte requerida fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do 

“AR”.

São Félix do Araguaia - MT, 1 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144893 Nr: 1837-32.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária J. T. R Ltda, José Tadeu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44353 Nr: 1039-76.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSB, DGBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar a 

exequente a dizer o que de direito, posto que o executado não foi 

encontrado no endereço mencionado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142166 Nr: 242-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar a 

autora a impugnar a peça contestatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135961 Nr: 2157-53.2016.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSdS, MVBSdS, CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que até o momento não há informações nos autos sobre a 

apresentação das primeiras declarações, conforme preceitua o art. 620 

do CPC, assim sendo, intime-se o causídico da parte autora, via DJE, para 

que cumpra integralmente a decisão exarada à fl. 31.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37104 Nr: 1016-04.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Menezes Martins, Gina de Tal, Pedro 

Ribeiro da Silva, Abimael Pereira da Silva, Antonio Souza da Luz, Pedro 

Fernandes, José Rios de Sousa, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinícius Cauduro 

Figueiredo - OAB:SP 129.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Vistos.

 Sobrevindo no curso do processo o falecimento do autor, pode o espólio 

ser habilitado como substituto processual, nos termos do artigo 110 do 

CPC.

 Assim, nos termos dos artigos 689 e 691 do CPC, DEFIRO o pedido de 

habilitação do Espólio de José de Souza Pinto, na pessoa da inventariante, 

Ana Conti de Souza Pinto.

Encaminhem-se os autos à distribuição, a fim de que substitua, no polo 

ativo da ação, constando o espólio do “de cujus” na qualidade de 

sucessor processual.

 No mais, verifica-se que foram apresentados Embargos de Declaração, 

interposto por José de Souza Pinto (fls. 789/790) e repetidos pelo espólio 

(fls. 836/837), devidamente representado e qualificado nos autos, em face 

da sentença proferida às fls. 774/788.

 No que tange a alegação de declarar nulos os atos praticados pelo 

patrono anterior do autor, em virtude do falecimento de seu cliente, 

entendo que não assiste razão o pleito de fls. 827/828, por não vislumbrar 

qualquer ato proferido por este em relação ao mérito da causa, o qual 

simplesmente apresentara os embargos de declaração, que porventura, 

foram repetidos em sua integralidade pela nova causídica contratada pelo 

espólio, razão pela qual os fundamentos são os mesmos, “ipsis litteres”, 
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motivo pelo qual INDEFIRO o pleito.

No mais, considerando que os Embargos de Declaração apresentados 

pela parte autora possuem caráter infringente, intimem-se os embargados 

(requeridos) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1.023, §2.º, do CPC.

 Ultrapassado o prazo, certifique, e façam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35084 Nr: 1150-65.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Sousa da Luz, Dilma Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Menezes Martins, Ayrton Meneses 

Martins, José de Souza Pinto, Vicente Resplandes de Souza, Erminio, "filho 

de Seu Aurindo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Cauduro 

Figueiredo - OAB:129042, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Dessa forma, Afasto a preliminar de ausência de Interesse de Agir.No 

mais, sanadas as questões prejudiciais de mérito e não havendo mais 

questões preliminares a serem analisadas, REPUTO SANEADO O FEITO, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Como ponto 

controvertido, fixo o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da possessória, quais sejam: a comprovação do exercício 

efetivo da posse na área em litígio pelo autor, o tempo de sua posse, a 

ocorrência do esbulho/turbação e eventuais perdas e danos sofridos 

pelos autores, bem como, em relação ao pedido contraposto do Requerido 

José de Souza Pinto, sendo objeto dos mesmos pontos controvertidos 

supra, o qual se buscará analisar quem de fato possui a melhor posse da 

área em discussão.Considerando que as partes pugnaram pela oitiva de 

testemunhas e seus respectivos depoimentos, com a inicial e nas 

contestações, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 19 de junho de 2019, às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena 

de preclusão, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil.Advirto que caberá ao advogado das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

da data designada para a audiência de instrução.No mesmo prazo para 

arrolar as testemunhas, devem às partes manifestarem, ainda, se desejam 

a produção de outras provas que não a testemunhal, justificando a 

necessidade, sob pena de preclusão.Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21053 Nr: 1957-56.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Milton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inicialmente, cumpre ressaltar que, não obstante a revogação do mandato 

pelo autor, os honorários sucumbenciais são devidos ao Dr. Luis Henrique 

Lopes (OAB/MT 16171A), pois foi o procurador que defendeu os 

interesses da parte durante toda a fase de conhecimento, até trânsito em 

julgado da decisão. Aliás, a esse respeito, o autor, representando por sua 

nova causídica, concordou expressamente, conforme se infere do 

petitório de fl. 156. Não houve objeção.

 Verifica-se que foram expedidos os RPV’s relativos às parcelas 

atrasadas em favor do requerente, e os referentes aos honorários 

sucumbenciais em favor do causídico Dr. Luis Henrique Lopes (fls. 

154/155).

 Em contínuo, o Dr. Luis Henrique Lopes juntou aos autos o contrato de 

honorários advocatícios, requerendo a expedição de alvará em seu favor 

sobre 50% do valor das parcelas atrasadas a título de honorários 

contratuais, bem como o alvará referente aos honorários de sucumbência 

(fls. 158/178).

 Considerando que os RPV’s já foram expedidos (fls. 154/155). Após 

comprovado o depósito nos autos, EXPEÇAM-SE os alvarás de 

levantamento, separadamente, referente a 50% do valor principal 

(parcelas atrasadas) devido ao autor/exequente, os outros 50% do valor 

principal (parcelas atrasadas), a título de honorários contratuais, em favor 

do advogado Dr. Henrique Lopes, bem como o relativo aos honorários 

sucumbenciais em nome do Dr. Luis Henrique Lopes.

 Por fim, tornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139254 Nr: 1971-93.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neyvaldo Alves Barcelos, Evaldo Alves Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerente a impugnar a peça contestatória, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142353 Nr: 339-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pereira, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerente a impugnar a peça contestatória, no prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12790 Nr: 1622-76.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Godinho Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De outra parte, ao contrário do alegado pelo INSS, o requerente deduziu o 

período em que percebeu auxílio-doença, com data de início do pagamento 

em 29/05/2008 e data da cessação do benefício em 29/01/2009, conforme 

NB 5304802019 (fls. 163, 165 e 219). Não houve dedução quanto ao NB 

5363270400, porque no dia seguinte da data de início do pagamento houve 

a cessação (DIP: 07/07/2009 e DCB: 08/07/2009), conforme documento às 

fls. 163, 166 e 220. Outrora, não vislumbro desídia da autarquia requerida 

na implantação do benefício a justificar a aplicação da multa diária. O INSS 

somente tomou ciência da sentença em 30/01/2012 (fl. 146verso), e 

interpôs recurso de apelação, pugnando preliminarmente pela suspensão 

do cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Contudo, o 

pedido deixou de ser examinado pelo juízo “ad quem”, haja vista a 

interposição de embargos de declaração pelo autor. mesmo ainda 

pendente o julgamento dos embargos de declaração, que só ocorreu em 

10/10/2012. .Quanto ao índice de correção monetária, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 
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11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 

8.213/91. Consoante o v. acórdão são devidos ainda juros de mora de 1% 

ao mês de acordo com o art. 3.º do Dec. N. 2.322/87, até a vigência da Lei 

n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/97, 

devendo ser aplicados, a partir de então, os índices oficiais de juros 

aplicados à caderneta de poupança. A correção monetária e os juros 

devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.Outrossim, verifica-se que a planilha de cálculos do contador do 

juízo (fls. 224) não atendeu aos parâmetros definidos na sentença e no 

acórdão, no que se refere ao termo inicial do benefício, bem como deixou 

de descontar o período em que o autor recebeu auxílio-doença. Já no 

tocante a correção monetária e juros foi corretamente observado o Manual 

de Cálculos da Justiça e os índices estabelecidos no v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20798 Nr: 1701-16.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marinho Gomes da Silva, Jandira Sabino da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Maria Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar a 

requerida a apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14352 Nr: 1188-53.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT, Espólio 

de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

Municipio requerido a se manifesta no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138266 Nr: 1435-82.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Resende de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu Gomes 

Ferreira - OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

exequente a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38990 Nr: 2711-90.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Ferreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Sem prejuízo, DETERMINO a 

realização de Estudo Socioeconômico da parte autora a ser realizado pelo 

Conselho Tutelar e Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá 

atentar-se aos quesitos apresentados pelas partes, concernentes à 

situação socioeconômica na qual o requerente está inserido, cujo laudo 

deverá ser aportado aos autos em 30 (trinta) dias. Cumpra-se com 

URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 02. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141090 Nr: 3126-34.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados.

Recebida a inicial às fls. 21/22, com juntada de contestação pela Autarquia 

requerida às fls. 24/44.

Às fls. 45 dos autos, a causídica da parte autora informou que a 

requerente não tem mais interesse em prosseguir com a ação, requerendo 

a sua extinção.

Assim, anote-se a manifestação da advogada da Requerente, ao passo 

que homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Condeno a parte requerente nas custas ou honorários, com a ressalva de 

que a Requerente é beneficiária da Assistência Judiciária gratuita.

 P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33248 Nr: 1960-74.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Parreira Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N. 33248

Vistos em correição, etc.

Indefiro o pedido de fls. 36, eis que não foram esgotados os meios para 

localização pessoal dos herdeiros e/ou inventariante.

Assim, nova vista ao Exequente, atentando-se a Serventia para que todas 

as publicações/intimações sejam feitas em nome do causídico subscritor 

da petição de p. 34.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139631 Nr: 2218-74.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Barra Filho, Keila Nice Leal Barra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonyportt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Momenté Mendes 

Oliveira - OAB:45577/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos requerentes na pessoa de seu advogado Dr. Felipe 

Momenté Mendes Oliveira para, nos tertmos da decisão a seguir 

manifestarem nos autos requerendo o que de direito, sobretudo a certidão 

de fls. 95. Autos ID N.º 139631Vistos.Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento.Por ora, Defiro a 

gratuidade judiciária, uma vez que, embora os autores possuam patrimônio 

elevado, demonstraram não possuir renda alta, o que, ao menos por ora, 
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comprovam fazerem jus as benesses da Assistência Gratuita.Cite-se a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.Após, intime-se a 

parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação. Intimações e diligências necessárias.Às 

providências. Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 

2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33180 Nr: 1890-57.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonço Rodrigues Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 33180

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Prefeitura Municipal 

de São Félix do Araguaia em face de Alonso Rodrigues Lopes.

 Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. 34).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 34, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 CONDENO o Executado ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 06 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31901 Nr: 506-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celeste de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §1°, 

incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento de custas processuais, caso existente, 

sem condenação em honorários advocatícios. Em havendo requerimento 

defiro o desentranhamento das peças que instruíram a inicial.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 24 de abril de 2017.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134349 Nr: 1034-20.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Banco Morada, Rubem Pereira da Silva 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Rezende Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Salomão Neto - 

OAB:188131/RJ, Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo - 

OAB:65541/RJ, Mariana Barcellos - OAB:97750/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos Cód. nº134349

Vistos.

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, todavia concedo o 

pagamento ao final do processo, porém antes da sentença.

 A pretensão da parte autora é exigir do devedor capaz o pagamento de 

quantia em dinheiro, com base em prova escrita e/ou documentada sem 

eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, 700, I a III, §1º).

 Assim, cite-se a parte ré, por carta com AR (CPC, art. 700, §7º), para 

pagar o débito, constante na inicial, no prazo de 15 dias, acrescido do 

valor de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios, 

advertindo-se a parte ré de que caso cumpra o mandado haverá isenção 

de custas processuais (CPC, 701, §1º). No mesmo prazo, poderá a parte 

ré oferecer embargos à monitória nos próprios autos (CPC, art. 702).

Caso o AR volte negativo, proceda-se a expedição de mandado por oficial 

de justiça, nos termos do item “II” deste despacho (CPC, art. 701).

Com apresentação dos embargos, suspende-se o mandado inicial, bem 

como intime-se a parte embargada para se manifestar em 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 702, §5º).

 Por fim, se com a devida citação da parte ré, deixar de cumprir o mandado 

e/ou apresentar embargos, fica constituído o título executivo judicial, nos 

termos do art. 701, §2º, do CPC. Em seguida, voltem conclusos para fins 

do art. 523 do CPC.

 Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 02 de dezembro de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-14.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NEI DA SILVA CAMPOS 56767765104 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000049-14.2018.8.11.0098. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: LUIZ NEI DA SILVA 

CAMPOS 56767765104 Vistos. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro 

no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. Fundamento e decido. 

Consta dos autos (ID 13548988) manifestação do Autor requerendo a 

desistência da presente ação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito. Ao arquivo, com as cautelas e baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 23 de julho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-51.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NOLETO COSTA (EXEQUENTE)

KELLY CRISTINA ROSA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032931/8/2018 Página 676 de 713



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010159-51.2011.8.11.0080. REQUERENTE: EVA NOLETO COSTA 

REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Vistos. Proceda-se à 

atualização no sistema PJE para que faça constar "cumprimento de 

sentença". Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Após o transcurso 

do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se mantenha inerte 

quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa de 10 (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou decorrido o 

prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando bens à penhora. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-30.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Impulsionamento por Certidão Nos 

termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para intimar 

a(s) Parte(s) Requerida para que tome(m) ciência da expedição de alvará 

eletrônico para levantamento de valores de ID 15070836, bem como da r. 

Sentença proferida nestes autos de ID 14742292. QUERÊNCIA, 30 de 

agosto de 2018 NARJANA ROBERTA KROTH Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-63.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ALTINO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010160-63.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12471358. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-63.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ALTINO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010160-63.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12471358. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-73.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A - (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010127-73.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472112. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010095-68.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ROMILDO LIDIO MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010095-68.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472553. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010095-68.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ROMILDO LIDIO MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010095-68.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12472553. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010172-77.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA XAVIER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FIDC NPL I (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010172-77.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12473202. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010172-77.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA XAVIER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FIDC NPL I (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010172-77.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12473202. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-97.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOMICE AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES (ADVOGADO(A))

ROGÉRIO ROCHEDO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010106-97.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12474219. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-97.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOMICE AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES (ADVOGADO(A))

ROGÉRIO ROCHEDO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010106-97.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12474219. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-39.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO SIQUEIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010084-39.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes ré do 

teor da sentença de ID 12474331. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010170-10.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA XAVIER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010170-10.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12474406. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010170-10.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA XAVIER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010170-10.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12474406. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-91.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR MACHADO SILVA (REQUERENTE)

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010087-91.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12474517. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-91.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR MACHADO SILVA (REQUERENTE)

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010087-91.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12474517. Ribeirão Cascalheira, 30 de agosto de 2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31637 Nr: 96-22.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rubens Barbosa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 92-22.2013.811.0038 – Código 31637

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que há necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas nestes 

autos. Entretanto, conforme consta às fls. 275, o réu encontra-se preso 

na Comarca de São Luís/MA.

Sendo assim, considerando que o acusado embora segregado, tem o 

direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade 

absoluta, os atos processuais, DETERMINO a expedição de ofício ao 

Serviço de Polícia Interestadual – POLINTER, para providenciar o 

recambiamento de Alexandre Rubens Barbosa Marques a esta Comarca 

de Rio Branco/MT.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13655 Nr: 315-06.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 

20.246, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, LUCIMAR MORILHO 

SILVEIRA - OAB:24687, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 

9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para impugnar a execução (art. 535, 

NCPC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 881-86.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emília Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12643 Nr: 483-42.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 
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apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11526 Nr: 830-12.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Araujo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código: 11526)

Vistos etc.,

REVOGO a determinação de fls. 363, em obediência à recomendação feita 

pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, em correição ocorrida no dia 

16/03/2018.

INTIMEM-SE as partes para ciência da decisão de fls. 359/360.

Transcorrido prazo de 15 (QUINZE) DIAS, sem manifestação das partes, 

certifique-se o transito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, 

observado o prazo em dobro para e a intimação por carga, remessa ou 

meio eletrônico dos entes públicos, nos termos do que dispõe o artigo 183 

do CPC.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30598 Nr: 447-29.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Barboza de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para impugnar a execução (art. 535, 

NCPC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12030 Nr: 1336-85.2009.811.0052

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Milanézi, Rosimeire Matos de Carvalho Milanezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Aparecido Garcia, Argil José Félix da 

Silva, Maria José Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Milton Cézar de Borba - OAB:13.428, Rodrigo 

Gonçalves Pimentel - OAB:OAB/MT 16.250

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Amós Medeiros dos Santos, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 32964, 12030, 10671 e 14153, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38289 Nr: 1268-28.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em face do ofício juntado à ref. 29, CUMPRA-SE o item II da decisão de 

referência 23.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32539 Nr: 1003-94.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7468 Nr: 478-59.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LFdS, LVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6119 Nr: 407-91.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M. Cardoso - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínios Arenápolis 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Adailton da Silva Peres, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 30035, 6544, 6119, 7597 e 3331, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9350 Nr: 227-70.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Liberato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Julio Cezar Massam Nichols, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 9720, 9350, 9315 e 30834, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36871 Nr: 700-12.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z SOUZA LEÃO EIRELI ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36871

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de ref. 35 de forma que:

 1) PROMOVA-SE consulta junto ao RENAJUD.

 2) Se frutífera a localização de veículos em nome do executado, 

PROMOVA-SE a restrição, conforme pugnado.

 3) Se localizado mais de um, ATENTE-SE ao valor da dívida executada.

 4) Após, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dedias.

5) Se infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de 

direito.

6) Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9217 Nr: 132-40.2008.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Almeida Silva, Vanildo Coradete 

Rampaso, Adilson Rampaso de Almeida Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rampaso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 1585-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 257 Nr: 229-55.1999.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocemeira Jeremias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Inácio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação do 

Dr. Paulo Guilherme da Silva, para fazer a devolução dos autos de códigos 

257, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10624 Nr: 1169-05.2008.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Klauss Eduardo de Rossi Salgado, Darlene 

Cleir de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A, 

Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Ellen Barroso Viaro, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 13980, 6306 e 10624, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10671 Nr: 26-44.2009.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Aparecido Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argil José Félix da Silva, Maria José Teodoro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Henrique Delfino 

Queiroz - OAB:11885-B/MT, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 

- 11473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Leandro Willian Desto Ribeiro - OAB:MT - 

15.332

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Amós Medeiros dos Santos, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 32964, 12030, 10671 e 14153, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 249 Nr: 223-48.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Água Branca S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dan - OAB:3565-A, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A, Maria da Paz Fernandes - OAB:1405-P

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação da 

Dr(a). Marcelo Barroso Viaro, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 249, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12237 Nr: 72-96.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12802 Nr: 642-82.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Sebastião Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bartolomeu Pessoa, Edineia Bento 

Gonçalves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a(s) parte(s) executada(s) INTIME-SE as partes 

executadas acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 

do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. 

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação dos executados, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9315 Nr: 239-84.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lourdes de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Julio Cezar Massam Nichols, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 9720, 9350, 9315 e 30834, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 309-28.2013.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Aparecida Santana, Maria Elza Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30667 Nr: 518-31.2012.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricia Martins de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O, Rodrigo da Silva Ferrari - OAB:21828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação do 

Dr. Rodrigo da Silva Ferrari, para fazer a devolução dos autos de códigos 

30667, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7597 Nr: 597-20.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Mendes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Adailton da Silva Peres, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 30035, 6544, 6119, 7597 e 3331, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6544 Nr: 657-27.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar de Souza Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Adailton da Silva Peres, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 30035, 6544, 6119, 7597 e 3331, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14153 Nr: 815-72.2011.811.0052

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Aparecido Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Milanézi, Rosemeire Matos de Carvalho 

Milanezi, Argil José Félix da Silva, Maria José Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Cézar de Borba - 

OAB:13.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Atila Silva Gattass - OAB:2308/MT, Carlos 

Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Amós Medeiros dos Santos, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 32964, 12030, 10671 e 14153, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14419 Nr: 1082-44.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Justino dos Reis, Ronaldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 1082-44.2011.811.0052 – Código: 14419 Vistos etc., 

Cuida-se de Ação Penal, com base no Inquérito Policial nº 

011/2011/DMPJCSC/MT, em face de ROBSON JUSTINO DOS REIS, 

qualificado nos autos, imputando a prática dos crimes capitulados no 

artigo 306, caput, e artigo 309 ambos do Código de Trânsito Brasileiro. No 

presente caso, anoto que o delito tipificado nos artigos 306 e 309 do CTB, 

preveem em seu preceito secundário pena máxima em abstrato não 

superior a 03 (três) anos, sendo forçoso concluir que, pela diretriz do 

artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o ilícito prescreve em 08 (oito) anos. 

Além disso, temos que observar que o artigo 115 do Código Penal dita que: 

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o 

criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na 

data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Feitas as considerações 
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preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que a denúncia 

referente aos fatos narrados na exordial acusatória foi recebida no dia 07 

de fevereiro de 2012, e que na data do fato, o agente era menor de 21 

anos, portanto o crime PRESCRITO DESDE O DIA 06/02/2016. 

Compulsando os autos, verifica-se que transcorreu lapso temporal 

superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, tendo em 

vista que o mesmo será contabilizado pela metade, ou seja, de 08 (oito) 

para 04 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ROBSON JUSTINO 

DOS REIS, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV e 115, todos do 

Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. Isento de custas. 

Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - OAB:MT 

- 25084/O

 Processo n.º 2843-66.2018.811.0052 – Código: 54698 Vistos 

etc.,Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

formulado pelo d. causídico representante do réu WAGLEYSON INÁCIO 

SANTOS, ao argumento, em síntese, de que não há supedâneo fático e 

jurídico para a permanência de sua segregação (ref. 5).Importante 

destacar que o réu tem a personalidade voltada à criminalidade, como é 

possível extrair do site TJMT, já que responde a, pelo menos, outros 3 

(três) procedimentos, também de tráfico de drogas, conforme se 

comprova no feito de código 39394 de 2016, no auto de prisão em 

flagrante de Código 40394 de 2017, e no auto de prisão em flagrante 

código 54298 de 2018. Ademais a soma das penas máximas cominadas 

aos crimes discutidos neste feito, ultrapassa e muito o patamar de 04 

(quatro) anos exigido pelo art. 313, inc. I do CPP.Finalmente, comento 

ainda, que, ao contrário do que alega o d. causídico, a prisão preventiva 

do paciente merece ser mantida, vez que o fato de Wagleyson, em tese, 

manter residência fixa, ostentar bons antecedentes e aparentemente 

possuir ocupação lícita, “per se”, não tem o condão de conceder liberdade 

provisória. Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar 

restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, 

inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente 

fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM 

DE CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.TRANSLADEM-SE para 

este feito principal, as cópias necessárias do incidente de código 54298, 

especialmente da decisão que converteu a prisão em flagrante dos 

segregados em prisão preventiva (ref. 26). CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40170 Nr: 877-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Ferrari - 

OAB:21828

 Processo nº 877-39.2016.811.0052 – Código 40170

Vistos, etc..

Considerando o lapso temporal e o que foi certificado à ref. 123, dê-se 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38451 Nr: 98-84.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Lima Rio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:MT - 9.087

 Processo n.º 98-84.2016.811.0052 – Código: 38451

Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de PAULO SERGIO DE LIMA RIO, 

condenado pela prática do crime descrito/capitulado no art. 217-A, caput, 

c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 16 (DEZESSEIS) 

ANOS DE RECLUSÃO, e pela prática dos crimes descritos/capitulados nos 

arts. 147, caput, art. 359, caput, c/c art. 61, inciso II, inciso “f”, na forma do 

art. 69, caput, todos do Código Penal, a pena de 04 (QUATRO) MESES e 

15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, as quais foram unificadas.

Diante do ofício de ref. 127, DETERMINO a realização de novo cálculo de 

penal, levando-se em consideração as horas estudadas pelo reeducando 

para fins de remissão de pena.

Após, intime-se a defesa e dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48203 Nr: 3022-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Certifico e dou fé que em cumprimento a determinação judicial, designo 

audiência para o dia 18 de setembro de 2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30834 Nr: 686-33.2012.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cezar Massam Nichols 

- OAB:MT - 11270

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Julio Cezar Massam Nichols, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 9720, 9350, 9315 e 30834, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45762 Nr: 1769-11.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:OAB/MT 15.351, MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA - 

OAB:19644/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para providenciar o pedido da 

ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos, nos termos 
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do art. 308 do CPC, devendo para tanto, intimar a Autora através de seu 

advogado independentemente de novo despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 1750-68.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindéia Passos Marnes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 33-94.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1400-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard de Arruda Benachio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Autos n. 1400-80.2018.811.0052 (Código: 52466)

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de RICHARD DE ARRUDA BENACHIO, 

condenado, nesta Comarca, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 

24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155, § 

1º c/c § 4º, incisos I, II, e IV, todos do Código Penal c/c art. 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Realizado o cálculo da pena (ref. 17), a defesa manifestou-se pela 

elaboração de novo cálculo, tendo em vista que não foi observado erro 

material na sentença.

Analisando a sentença, observo que assiste razão à defesa, pois o réu 

foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

13 (treze) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, 

incisos I, II e IV, do Código Penal, 01 (um) ano de reclusão pela prática do 

crime previsto no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Em razão do concurso material, ficou a pena total em 03 

(três) anos e 08 (meses) de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Contudo, em 

razão da detração, tem-se que A PENA REMANESCENTE A SER 

CUMPRIDA PELO REEDUCANDO É DE 03 (TRÊS) ANOS, 02 (DOIS) MESES 

E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Diante do exposto, DETERMINO que seja realizado novo cálculo, devendo 

constar como pena a ser cumprida pelo recuperando a de 03 (três) anos, 

02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.

Após, intime-se a defesa dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto ao 

novo cálculo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52760 Nr: 1577-44.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira da Cruz Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé em cumprimento a determinação judicial, que designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de setembro de 2018, às 16h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - OAB:MT 

- 25084/O

 Processo nº 2843-66.2018.811.0052 – Código n° 54698

Vistos etc.,

DETERMINO que seja feita a notificação dos acusados para oferecerem 

defesa prévia, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 55 da lei 

11.343/2006.

 Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Ademais, no ato da notificação, deverá o Sr. Meirinho CERTIFICAR, além 

do ato de ofício, se os réus possuem condições financeiras de se 

defenderem no processo.

 Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38371 Nr: 50-28.2016.811.0052

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, RFdA, JEFS, MdLB, OB, EB, VPFdA, WdOB, 

EdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designo audiência de conciliação para a data de 17 

de outubro de 2018, às 12h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a determinação judicial, redesigno 

a audiência para a data de 7 de novembro de 2018, às 12h30min.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-60.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY RIGONI CASTILHO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 30 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000275-60.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 1642-36.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Processo Eletrônico nº 1642-36.2017.811.0032

Código nº 73443

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, realizando-se 

restrição em eventuais veículos existentes em nome do(s) executado(s), a 

qual deverá ser levada a efeito pela secretaria da Vara Única.

DEFIRO, ainda, a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, com a 

finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora de 

propriedade da parte executada, e nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar no sistema Apolo a observação de que trata-se de 

processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28357 Nr: 1238-92.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês de Fátima Cerutti - Me, Inês de Fátima 

Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema BacenJud, verificou-se que o CNPJ apresentado 

(01.837.193/0001-00) pertence à “Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda”, 

conforme extrato anexo, ou seja, pessoa diversa da indicada na inicial e 

CDA, razão pela qual INDEFIRO bloqueio de valores via BacenJud na forma 

como requerida.

No mais, intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, planilha atualizada do débito, e para que dê prosseguimento 

ao feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

arquivamento da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24663 Nr: 2389-98.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Madaleno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro, intime-se a parte Exequente para no prazo 

de 15 (quinze) dias pleiteie o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68861 Nr: 2210-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odir Rojas Frazão, Benildo Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 Nos termos da legislação vigente e considerando que apenas hoje que foi 

cadastrada advogado para os executados, intimo os referidos advogados 

da penhora/bloqueio via BACEN-JUD, referencia 25 e seus anexos, para 

querendo opor embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 2208-48.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Modesto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINO MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 2208-48.2018.811.0032

Código n.º 82731

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais 

proposta por Orlando Modesto de Souza em face de Aquino Manoel 
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Gomes, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para emendar a inicial, promovendo sua regularização 

processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos verifico que houve o indeferimento da 

gratuidade de justiça e a determinação à parte autora de emenda da 

petição inicial para fim de juntar aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas.

 Entretanto, devidamente intimada, a parte autora quedou-se inerte, 

impondo, assim, o indeferimento da petição inicial e consequente extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

INDEFIRO a petição inicial e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

330, I, 290 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas (art. 485, § 2º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62935 Nr: 1772-94.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITURINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGRÍCULA PEREIRA DA GUIA, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações anteriores, OFICIE-SE o 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais, para que informe nos autos acerca da implantação do 

benefício em nome da parte autora, devendo apresentar comprovante de 

implantação do benefício, destacando a data em que o mesmo foi 

efetuado, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de multa cominatória no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia, até o importe máximo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74186 Nr: 2030-36.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmarcia Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75125 Nr: 2428-80.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYE MARCIO NUNES DE ARAÚJO, 

Edymarcio Nunes de Araújo, Elymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo até 27 de dezembro de 2018, 

termpo que, deve a parte exequente promover o regular andamento do 

feito, independentemente de nova intimação, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75354 Nr: 2563-92.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Santana Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido da parte Exequente no sentido de que seja expedida 

certidão premonitória a fim de providenciar a sua averbação junto aos 

órgãos competente, uma vez que restara frustrada a tentativa de 

realização da penhora dos bens do devedor.

Pois bem. O art. 828, caput, do CPC, prevê a possibilidade do Exequente 

requer certidão para fim de averbação no registro de imóveis de veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Neste 

contexto, a despeito da possibilidade de requerer e averbar tal certidão, tal 

providência é faculdade exclusiva do Exequente, dispensando, inclusive, 

prévia manifestação judicial, conforme entendimento doutrinário 

consubstanciado no Enunciado 130 do FPPC.

Assim sendo, deve a parte interessada requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor da Vara a expedição da mencionada certidão, sendo 

despicienda prévia decisão judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70575 Nr: 114-64.2017.811.0032
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Nunes, Espólio de Orivaldo 

Nunes, Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação da executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 210-84.2014.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno, Taeko Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dálvio Tschinkel - 

OAB:2039-OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rodeline Coquetti - 

OAB:OAB/MS 12.692

 DECISÃO

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há nos autos notícias 

acerca do cumprimento da carta de intimação destinada ao Leiloeiro 

Judicial nomeado, de modo que DETERMINO à Secretaria da Vara que 

certifique nos autos se houve a efetiva intimação do mesmo e, caso 

negativo, desde já determino a expedição de nova intimação a fim de 

admoestá-lo a adotar as providências necessárias à alienação judicial do 

bem, sob pena de revogação da nomeação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1698-06.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Almeida Godoes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:OABMT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

À vista do requerimento de cumprimento de senrtença, DETERMINO a 

intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar 

o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 

impugnação.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 999-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joane Luzia da Silva, José Gonçalo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, THAIS DE OLIVEIRA - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Requerente 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 

natureza alimentar.

DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte 

requerente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 528, § 3º, do CPC (rito da prisão):

1.a – DETERMINO a intimação do Executado, por via postal, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 979,76 (novecentos 

e setenta e nove reais e setenta seis centavos), referente aos últimos 03 

(três) meses, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de lhe ser decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, nos termos do art. 528, §3° do CPC.

1.b - Caso o Executado não efetue o pagamento dentro do prazo supra e 

nem apresente justificativa, desde já, DETERMINO o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como DECRETO A SUA PRISÃO pelo prazo 

de 03 (três) meses.

2. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

2.a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 4.512,11 (quatro mil quinhentos e doze reais 

e onze centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, do CPC.

2.b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, 

determino a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

2.c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item 2.a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 1215-44.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tancredo de Laet Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, 

Marciano Xavier das Neves - OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos.

À vista do oficio n° 243/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotora de Justiça em 

virtude da participação do Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 06 

de dezembro de 2018 às 16h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20589 Nr: 1351-85.2007.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes da Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos.

À vista do oficio n° 243/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotora de Justiça em 

virtude da participação do Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 05 

de fevereiro de 2018 às 14h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 330-40.2008.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Brigido Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

À vista do oficio n° 243/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotora de Justiça em 

virtude da participação do Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 12 

de dezembro de 2018 às 16h50min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10686 Nr: 342-30.2003.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFBdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma dos Santos Ferreira - 

OAB:7174, Lindolfo Macedo de Castro - OAB:7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ intimo a 

parte autora da despacho a seguir transcrito: Vistos em Correição. 

Intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82069 Nr: 1803-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Walber do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

À vista do oficio n° 243/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotora de Justiça em 

virtude da participação do Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 12 

de dezembro de 2018 às 13h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58235 Nr: 2099-73.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita dos Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente juntamente com a inicial, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias 

para que seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, 

nos moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte 

executada ao pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art. 85, do 

CPC.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1431-05.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edivan José Ojeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte executada ao 

pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art. 85, do CPC.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57690 Nr: 1728-12.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente juntamente com a inicial, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias 

para que seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, 

nos moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte 

executada ao pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art. 85, do 

CPC.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 69848 Nr: 2644-75.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do noticiado óbito do Executado, DEFIRO o pleito da parte 

Exequente no sentido de determinar a retificação do polo passivo, fazendo 

nele constar o Espólio do "de cujus", a ser representado pela cônjuge 

virago.

Após a retificação da capa dos autos, promova--se a intimação da parte 

Exequente para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67945 Nr: 1757-91.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. LOREGIAN & CIA LTDA ME, Emerson 

Leandro Loregian, LUCI ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 17.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73451 Nr: 1645-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, REJEITO liminarmente os 

embargos à execução opostos, sem conhecer-lhe do mérito, o que faço 

com arrimo no art. 918, II do Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

exequente para que promova o prosseguimento da execução.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 651-94.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA), 

JOAO EDSON PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se as determinações contidas na decisão de ref. 04.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66361 Nr: 1013-96.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avair Lucia da Silva, ERCdS, Isabelle da Silva Pinto 

(menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Rafael da Costa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por E. R. C. DE S., 

representado por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de IVO RAFAEL DA COSTA SOUZA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 28,5% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66365 Nr: 1015-66.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina da Guia Silva, EDSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por E. D. S. e S., 

representada por sua genitora, através da Defensoria Pública, em 

desfavor de VALDECIR JOSÉ DA SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foram fixados alimentos 

provisórios no importe correspondente a 28,5% do salário mínimo vigente 

e deferido os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que concedeu 

liminar ainda não fora cumprida pela Secretaria desta Vara, motivo pelo 

qual determino COM URGÊNCIA o cumprimento da decisão de ref.4.

 Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

Redesigne nova data da audiência de conciliação, conforme pauta do(a) 

conciliador(a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63977 Nr: 46-51.2016.811.0032
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, mesmo devidamente citado, o executado permaneceu 

inerte, nada opondo quanto a presente execução, DEFIRO o pleito da parte 

Exequente no sentido de DETERMINAR a expedição de Mandado de 

Penhora dos bens oferecidos em garantia, consistentes em 181 (cento e 

oitenta e uma) vacas, com 36 (trinta e seis) meses de idade, localizadas 

na Fazenda Nossa Senhora de Guadalupe, matrícula n.º 18213, neste 

Município de Rosário Oeste.

Efetuada a penhora, deve o executado, na mesma oprotundade, ser 

intimado do ato, para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Em seguida, intime-se o Exequente para se manifestar em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66590 Nr: 1105-74.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inércia do Executado, que, mesmo devidamente citado 

quedou-se inerte, DEFIRO o pleito de ref. 34 a fim de determinar a 

expedição de mandado de penhora para constrição dos bens oferecidos 

em garantia, devidamente individualizados na petição retro.

No ato da penhora, deve o executado ser intimado para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal.

Em seguida, intime-se o Exequente para requerer o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63643 Nr: 2039-66.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Broeto da Silva, Poliana Borges 

Lara de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que a parte ora Exequente apresentou impugnação 

ao embargos à execução nos autos da execução, quando o correto seria 

o fazer nos autos dos próprios embargos. Assim, determino seja 

desentranhada a petição de ref. 19 e juntada aos autos apensos.

Ademais, em consulta ao autos dos Embargos à Execução, verifico que 

não houve atribuição de efeito suspensivo, de modo que nada obsta a 

regular marcha do presente processo, motivo pelo qual determino a 

intimação da parte exequente para requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57349 Nr: 1558-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Pereira Boanorte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte executada ao 

pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art. 85, do CPC.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 619-26.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Madalena de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colimando prestigiar os princípios do contraditório e da paridade de armas 

no processo civil, DEFIRO o pleito de ref. 21, a fim de determinar a 

remessa dos autos principais à parte ora executada, certificando-se de 

tudo nos presentes autos, a partir de quando inciará o prazo para 

impugnação/embargos, que será de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às provdiências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67870 Nr: 1716-27.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANY SEBASTIAO GOMES ME, JOVANY 

SEBASTIAO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inércia do Executado, que, mesmo devidamente citado 

quedou-se inerte, DEFIRO o pleito de ref. 27 a fim de determinar a 

expedição de mandado de penhora e avaliação para constrição do bem 

descrito no petitório em comento (ref. 27).

No ato da penhora, deve o executado ser intimado para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal.

Em seguida, intime-se o Exequente para requerer o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61563 Nr: 1214-25.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Lemes da Silva Figueiredo, ACLdSM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

 Trata-se de Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada por ANA 
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CLARA LEMES DA SILVA MOREIRA, representada por sua genitora, 

através da Defensoria Pública, em desfavor de LEANDRO MOREIRA 

MONTEIRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicial recebida em ref.3. Embora a parte executada não tenha sido 

devidamente citada, esta se manifestou nos autos em documento 

acostado em ref.11.

No decorrer da lide, em petitório de ref.16, a parte Exequente requereu a 

extinção do feito, informando da quitação do débito alimentar pela parte 

Executada, sob o fundamento do art. 924, inciso II do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que a finalidade última do pleito é a satisfação do 

crédito alimentar existente em favor da parte Exequente, eis que não fora 

adimplida voluntariamente pela parte Executada.

Advindo aos autos informações fidedignas e ratificadas pela Defensora 

pública de que o débito fora satisfeito, constato que foram alcançadas as 

finalidades colimadas e preservados os interesses da parte Exequente.

Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional fora efetivamente 

entregue, sendo despicienda a prática de outros atos processuais.

Ante o exposto, tendo em vista a comprovação do adimplemento integral 

realizada pelo executado da pensão alimentícia em atraso que sobreveio 

aos autos, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1209-03.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos intentada por DEBORAH 

AMABILLY ARRUDA DOS REIS, através da Defensoria Pública do Estado 

em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DE ARRUDA REIS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicial recebida em ref.3, parte executada devidamente citada conforme 

certidão acostada em ref.9.

No decorrer da lide, em petitório de ref.15, a parte Exequente requereu a 

extinção do feito, informando da quitação do débito alimentar pela parte 

Executada, sob o fundamento do art. 924, inciso II do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que a finalidade última do pleito é a satisfação do 

crédito alimentar existente em favor da parte Exequente, eis que não fora 

adimplida voluntariamente pela parte Executada.

Advindo aos autos informações de que o débito fora satisfeito, constato 

que foram alcançadas as finalidades colimadas e preservados os 

interesses da parte Exequente.

Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional fora efetivamente 

entregue, sendo despicienda a prática de outros atos processuais.

Ante o exposto, tendo em vista a comprovação do adimplemento integral 

realizada pelo executado da pensão alimentícia em atraso que sobreveio 

aos autos, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 1653-70.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Santos Soares, ESdSL(, JVSL(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson da Silva Louzada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O

 S E N T E N Ç A

Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos intentada pela Defensoria 

Pública do Estado, buscando proteger o interesse individual indisponível de 

EDILENE SOARES LOUZADA (maior de idade), e dos menores EDIVANIA 

SANTOS DA SILVA LOUZADA e JOÃO VANIEL SOARES LOUSADA, 

representados por sua genitora JUCILENE SANTOS SOARES, em face de 

EDILSON DA SILVA LOUZADA, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicial recebida em ref.3. A parte executada foi devidamente citada para 

pagar o débito alimentos, conforme se extrai da certidão de ref.9.

Aportou aos autos petitório de ref.20, onde a parte Exequente informa que 

houve a quitação do débito alimentar pela parte Executada, pugnando pela 

extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que a finalidade última do pleito é a satisfação do 

crédito alimentar existente em favor da parte Exequente, eis que não fora 

adimplida voluntariamente pela parte Executada.

Advindo aos autos informações fidedignas e ratificadas pela autora de 

que o débito fora satisfeito, constato que foram alcançadas as finalidades 

colimadas e preservados os interesses da parte Exequente.

Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional fora efetivamente 

entregue, sendo despicienda a prática de outros atos processuais.

Ante o exposto, tendo em vista a comprovação do adimplemento integral 

realizada pelo executado da pensão alimentícia em atraso que sobreveio 

aos autos, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA, Milton David da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 

219,00(Duzentos e Dezenove Reais), ou oferecere meios legais, para ao 

cumprimento do mandado no Assentamento Água do Campo no Município 

de Rosário Oeste-MT , a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, 

nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no 

site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do 

tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero 

único do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir 

as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais 

detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80871 Nr: 991-67.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fantina Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 
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OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora ainda não foi intimada para impugnar a 

contestação, é o que faço neste momento. Intimo a autora a impugnar a 

contestação apresentada nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 2814-47.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19125, EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do oficio n° 243/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotora de Justiça em 

virtude da participação do Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 14 

de novembro de 2018 às 18h15min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 1337-57.2014.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO HENCKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A. (AGÊNCIA 

1130), EMBRAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o sobrestamento do feito pelo prazo de 20 (vinte) dias, findo qual 

deve a parte autora promover o andamento processual 

indenpendentemente de nova intimação, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78055 Nr: 4070-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, com base na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência outrora 

deferida, a fim de nomear TEREZA MARIA DE BARROS para exercer o 

encargo de curador definitivo da requerida – ELIANE MARIA DE BARROS, 

limitando-se às questões de ordem negocial e patrimonial, nos termos do 

art. 85, da Lei n. 13.146/15.Com efeito, nos termos do inciso I do art. 487 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em recorrência do encargo, deverá 

representá-la nos atos que importem na administração de bens e valores, 

celebração de contratos, representação perante a autarquia 

previdenciária e outros que exijam maior capacidade intelectual, além dos 

atos previstos no artigo 1.782, caput, do Código Civil (emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e atos que 

não sejam de mera administração), inclusive perante entes da 

Administração Pública Direta e Indireta, na forma do art. 84, §1º da Lei nº 

13.146/2015. A curadora deverá assinar o respectivo Termo de 

Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, para bem e fielmente cumprir o 

encargo, prestando contas de sua administração, na forma do artigo 1.774 

do Código Civil, a qual será anual, conforme determina o art. 84, §4º, da 

Lei nº 13.146/2015. Sem custas. Considerando que as partes renunciam 

ao prazo recursal, tome-se o compromisso e lavre-se o termo de 

compromisso e curatela.Saem os presentes intimados. Após, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas necessárias. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva Schulz, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66989 Nr: 1253-85.2016.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdM, EKdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, com base na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência outrora 

deferida, a fim de nomear VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA para 

exercer o encargo de curador definitivo da requerida – ELEN KENIA DE 

MAGALHÃES, limitando-se às questões de ordem negocial e patrimonial, 

nos termos do art. 85, da Lei n. 13.146/15.Com efeito, nos termos do inciso 

I do art. 487 do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em recorrência do encargo, 

deverá representá-la nos atos que importem na administração de bens e 

valores, celebração de contratos, representação perante a autarquia 

previdenciária e outros que exijam maior capacidade intelectual, além dos 

atos previstos no artigo 1.782, caput, do Código Civil (emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e atos que 

não sejam de mera administração), inclusive perante entes da 

Administração Pública Direta e Indireta, na forma do art. 84, §1º da Lei nº 

13.146/2015. A curadora deverá assinar o respectivo Termo de 

Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, para bem e fielmente cumprir o 

encargo, prestando contas de sua administração, na forma do artigo 1.774 

do Código Civil, a qual será anual, conforme determina o art. 84, §4º, da 

Lei nº 13.146/2015. Sem custas. Considerando que as partes renunciam 

ao prazo recursal, tome-se o compromisso e lavre-se o termo de 

compromisso e curatela.Saem os presentes intimados. Após, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas necessárias. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva Schulz, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 3003-54.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.Com efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 
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médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes;IV - também 

ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer 

juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos 

fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81583 Nr: 1487-96.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Mun. 

R. Oeste - SINTSPROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de determinar ao 

Município de Rosário Oeste/MT que restabeleça no prazo de 5 (cinco) dias 

o pagamento do adicional de periculosidade dos substituídos (motoristas 

de transporte escolar) no importe de 30% (trinta por cento) sobre o 

vencimento básico dos mesmos, sob pena de cominação de multa diária 

no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com efeito a partir 

da intimação desta decisão, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83453 Nr: 2633-75.2018.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por MARIA LINDALVA 

SILVA DE OLIVEIRA em face de MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Aduz a Requerente que na data de 17/08/1980 contraiu matrimônio com o 

Requerido, sob o regime de comunhão de bens, estando separados de 

fato desde o ano de 1988. Relata que quando se separou de fato do 

Requerido, perdeu totalmente o contato com o mesmo.

 Aduz, ainda, que da união adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, todos 

maiores de idade; narra que não possuem bens a serem partilhados e, por 

fim, pugna pela decretação do divórcio, com fulcro no art. 1.571, IV, do 

Código Civil.

Inicialmente, processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do NCPC.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, conforme previsto no art. 

98 e ss. do CPC.

 Cite-se a parte Requerida para que integre a lide e, querendo, apresente 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87674 Nr: 1493-40.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CESAR FADUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:24370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como é cediço, dada a exegese do art. 46 do CPC, “a ação fundada em 

direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro de domicílio do réu”.

In casu, denota-se que o réu possui domicílio em Cuiabá.

Mister, assim, a remessa dos autos àquela Comarca.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, RECONHEÇO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo, devendo os autos ser encaminhados à 

Comarca de Cuiabá.

Às providências..

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87658 Nr: 1485-63.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GIBERTONI CARLIER - 

OAB:36064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dispensada a comunicação ao Juízo Deprecante, nos termos do item 2.7.4 

da CNGC (Redação alterada pelo Provimento nº 47/11-CGJ).

Se preenchidos os requisitos do artigo 202 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado e após, 

devolva-se com as baixas e homenagens de estilo.

Se não preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e proceda da 

mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, se 

ultrapassado o prazo estipulado no item 2.7.5 da CNGC sem qualquer 

manifestação, relacione a presente carta precatória, encaminhando-a à 

Diretoria do Foro para fins daquilo que determina o item 2.7.5.1 também da 

CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87584 Nr: 1449-21.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE GÁS 

LTDA, GERALDO APARECIDO GONÇALVES, CLAUDETE GECCIANA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (CPC, art. 829), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), ou, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE os cônjuges da 

parte executada, se casada for, nos termos do art. 842 do CPC.

Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (CPC, 

art. 827, § 1º)

Defiro os benefícios dos arts. 212 do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da 

Constituição Federal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87672 Nr: 1492-55.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAESTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:24370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como é cediço, dada a exegese do art. 46 do CPC, “a ação fundada em 

direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro de domicílio do réu”.

In casu, denota-se que o réu possui domicílio em Cuiabá.

Mister, assim, a remessa dos autos àquela Comarca.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, RECONHEÇO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo, devendo os autos ser encaminhados à 

Comarca de Cuiabá.

Às providências..

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87580 Nr: 1448-36.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE GÁS 

LTDA, GERALDO APARECIDO GONÇALVES, CLAUDETE GECCIANA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido liminar 

deduzido por Liquigás Distribuidora S.A em face de Gonçalves Comércio 

Varejista de Gás Ltda, Geraldo Aparecido Gonçalves e Claudete Gecciana 

Gonçalves, para DETERMINAR devolução dos 220 botijões de gás de 

cozinha, objeto do contrato avençado entre as partes.CITEM-SE o réu para 

que, querendo, apresente a defesa que entender cabível, pena de 

revelia.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 647-33.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79947 Nr: 392-02.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para no prazo de 05 dias apresentar as 

provas que pretendem produzir, justificando-as com objetividade, pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87625 Nr: 1470-94.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS WILLIAN B. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o Autor é apicultor e defende a 

importância de R$ R$ 61.184,45 (sessenta e um mil reais cento e oitenta e 

quatro reais e quarenta e cinco centavos), advindos da comercialização 

de seus produtos, ou seja, possivelmente recebe uma renda mensal 

significativa, capaz de arcar com as taxas judiciais.

 Outrossim, o demandante não juntou qualquer documento capaz de 

comprovar sua hipossuficiência em recolher as custas, desse modo, a 

simples declaração, não se mostra suficiente para concessão das 

benesses da gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que a parte Requerente somente alegou, e não comprovou 

sua insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71849 Nr: 532-07.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ASSUNÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 
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artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87596 Nr: 1458-80.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERANIL CORREA LEITE DE SOUZA, JOVANE ELIZEU DE 

SOUZA, ERANICE DOMINGAS DE SOUZA COSTA, EVANILDES 

SEBASTIANA DE SOUZA, JUARI DOMINGOS DE SOUZA, JUAREI LUCAS 

DE SOUZA, GEOVANILDO CATARINO DE SOUZA, GELSON LEITE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Necessário, todavia, que o(a) inventariante comprove a existência ou não 

de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento 

n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial nos termos do Provimento 56/2016-CNJ, em relação 

ao testamento, ratificando ou retificando as declarações apresentadas, 

com a indicação ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e 

pedido de adjudicação ou plano de partilha, se for o caso, em observância 

inclusive do artigo 1.829 do Código Civil. Após, voltem os autos conclusos 

para análise quanto ao julgamento/homologação. Ademais, DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015.Intimem-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80307 Nr: 581-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO NASCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes referente ao despacho da ref:18 Considerando a 

pendencia de recurso de agravo de instrumento relacionado à estes 

autos, SUSPENDO o feito até seu julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 937-09.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e RECONHEÇO A 

SOCIEDADE CONJUGAL havida entre Maria Estevina da Cruz e Onero 

Bento de Moraes, no período compreendido entre o ano de 1997 a 

28/03/2015. Por consequência, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito.Sem 

sustas. FIXO em 1 (uma) URH (R$ 896,51) a verba honorária do curador 

especial e em 1 (uma) URH (R$ 896,51) a verba honorária da advogada 

dativa, ambos nomeados em ref. 35, frente a atuações de ref. 46 e 47, 

respectivamente.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Transitada em julgado, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83139 Nr: 1812-42.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANNE PAULA DIAS DOS 

SANTOS - OAB:23221/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente a 

impugnação à contestação, ref 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67398 Nr: 1163-19.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA ALVARENGA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Olvieira Junior - 

OAB:9.459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 1199-32.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Ante a informação contida na certidão de fl. 115, julgo prejudicada esta 

solenidade.

2. Assim, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 03 de outubro de 

2018, às 15h30min.

Intime-se o acusado.

A testemunha Edson Silva Nunes sai devidamente intimada.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79947 Nr: 392-02.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83918 Nr: 2189-13.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BENTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38151 Nr: 660-03.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODORICO PEDROSO DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85783 Nr: 708-78.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMIÃO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antônio do 

Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciência da interposição do agravo de instrumento interposto. Nada a 

reconsiderar.

AGUARDE-SE o julgamento do agravo de instrumento interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80390 Nr: 613-82.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZELI DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para ciência da ref 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45970 Nr: 487-42.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79834 Nr: 338-36.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELY RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86109 Nr: 823-02.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇAO DE 

ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e dissolução de União Estável com 

pedido de Medida Liminar, aforada por Apolonio Alves Cabral, em face de 

Maria Antônia Pires da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão 

de tutela para determinar o afastamento temporário da Requerida do lar.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

Requente.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a formulação de defesa, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Apolonio Alves Cabral, em face de Maria Antônia Pires da 

Silva.

No mais, INTIME-SE a parte Requerida, por meio da Defensoria Pública, 

para, caso queira, apresentar defesa, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43532 Nr: 1110-09.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO DIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 
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Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao 

pagamento dos valores a que foram condenados, pena de serem 

aplicadas as multas do art. 523, § 1º do CPC.

Proceda-se o cadastro do requerido, nos termos da Resolução 44/2007 do 

CNJ.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-05.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

CLEIDIANO ROSA NEVES (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-52.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

FABIANE ANTIDEA RIBEIRO BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010675-21.2012.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GALDINO DE AMORIM (REQUERENTE)

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE BATISTA SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

FABIO RICARDO DA SILVA REIS (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 15 dias, pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido. Santo Antônio do Leverger, 30 de 

agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000915-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001082-77.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 30 de agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: SALATIEL DE 

LIRA MATTOS Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL 

RONDON, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1001082-77.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.049,84 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 

Hora: 15:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SALATIEL DE LIRA 

MATTOS OAB: MT0012893A Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-92.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 30 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50036 Nr: 1818-04.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RICARTE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:179441/SP, ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA AVELAR - 

OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1818-04.2011.811.0039.

CÓDIGO 50036.

Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55588 Nr: 648-89.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RANGEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando ciente a Autarquia acerca do petitório às fls. 116-v, 

proceda-se com a intimação da representante legal da parte autora, para 

que manifeste acerca do que entender de direito no prazo 15 (quinze) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 1091-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA PAZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE BORGES - 

OAB:169782, ROBERTO CARDONE - OAB:196924-SP

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 100.134,72 (cem mil e cento 

e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), título que executa no 

presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 01.311.661/0001-09) no valor de R$ 100.134,72 (cem mil e cento e 

trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 16/07/2018 e, em resposta obtida em 19/07/2018 

(conforme documento em anexo), ordem não cumprida por insuficiência de 

saldo, valor irrisório desbloqueado.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 1452-62.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1452-62.2011.811.0039

CÓDIGO 25834

Vistos em Correição.

Considerando o decurso do tempo do último requerimento da autora nos 

autos, DETERMINO a intimação da representante legal da requerente, para 

que apresente documento pendente conforme foi carreado aos autos (fl. 

130), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 712-70.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSÉ DELFORNO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COROADO - COMÉRCIO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS ÁS 

FLS 675/676, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 946-42.2018.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDN, EAPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070, MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:MT 12070, VANESSA 

MORITZ LUZ - OAB:37874
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos 

e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, 

as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56338 Nr: 1212-68.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALDO DE ASSIS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56196 Nr: 1111-31.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24421 Nr: 42-66.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINA PRATES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 42-66.2011.811.0039

CÓDIGO 24421

Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17714 Nr: 902-72.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA APARECIDA RAINHO RAYMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:MT 8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22000 Nr: 2191-06.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO FRANCISCO JOÃO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20914 Nr: 1096-38.2009.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A

 AUTOS Nº 1096-38.2009.811.0039

CÓDIGO 20914

Vistos em Correição.

Tendo em vista a Decisão de Acórdão, que julgou extinta a punibilidade do 

réu MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA em virtude da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa e, 

por consequência, extinguiu a presente ação penal, DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24968 Nr: 587-39.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MOZART TORRES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 AUTOS Nº 587-39.2011.811.0039

CÓDIGO 24968

Vistos em Correição.

Tendo em vista a Decisão de Acórdão, que julgou extinta a punibilidade do 

réu FERNANDO MOZART TORRES SAMPAIO em virtude da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa e, 

por consequência, extinguiu a presente ação penal, DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de agosto de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19161 Nr: 2318-75.2008.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO VICUNA LTDA., PEDRO LUIZ 

LURISOTTO, DOLORES ROGÉRIO LURISOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - OAB: PROC 

.G18026-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500

 PROCESSO 2318-75.2008.811.0039.

CÓDIGO 19161.

Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação da parte requerente em fl. retro, intime-se 

a parte requerida para que se manifeste quanto neste feito e requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1912-49.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8186 Nr: 803-78.2003.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACFDS, KCF, MPDEDMG, ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 002/2004

CÓDIGO 8186

Vistos em Correição.

Tendo em vista que fora devidamente comprovada a hipossuficiência de 

recursos a que se refere o despacho de fls. 80, DEFIRO o pedido de 

gratuidade formulado em fls. 78/78-v e deixo de condenar em custas 

processuais.

Arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de estilo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24263 Nr: 1890-25.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAONE LINSON DOS SANTOS SILVA, FABIANA ROSE 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se Sr. Gestor quanto ao trãnsito em julgado da sentença 

proferida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 1731-77.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta toada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cálculo 

da contadoria. Ante o exposto, tendo em vista que os cálculos 

apresentados pela contadora judicial estão em consonância com o 

v.acórdão prolatado nos presentes autos, bem como a parte autora 

manifestou concordância aos cálculos apresentados pela contadoria 

deste juízo às fls. 212/213, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

contadora judicial às fls. 210/211, no valor de R$ 48.155,10 (quarenta e 

oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e, dez centavos) referente às 

verbas pretéritas, R$ 2.282,65 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e, 

sessenta e cinco centavos) referentes aos honorários advocatícios e, R$ 

61.400,00 (sessenta e um mil e, quatrocentos reais) de multa diária. 

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15303 Nr: 997-39.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14820 Nr: 586-93.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PATRÍCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 432 Nr: 22-71.1994.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAM GRAM DISTR. EXP. BEBIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5133 Nr: 641-54.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DE LIMA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17716 Nr: 904-42.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - 

OAB:MT 8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta toada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cálculo 

da contadoria. Ante o exposto, tendo em vista que os cálculos 

apresentados pela contadora judicial estão em consonância com a 

r.sentença e v.acórdão prolatados nos presentes autos, bem como a 

parte autora manifestou concordância aos cálculos apresentados pela 

contadoria deste juízo às fls. 249, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

contadora judicial às fls. 247/248, no valor de R$ 92.695,42 (noventa e 

dois, seiscentos e noventa e cinco reais e, quarenta e dois centavos) 

referente às verbas pretéritas.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 21 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 646-56.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 44.569,20 (quarenta e quatro mil quinhentos e 

sessenta e nove reais e vinte centavos) referentes às verbas pretéritas e 

R$ 3.734,04 (três mil setecentos e trinta quatro reais e quatro centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 

20 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21518 Nr: 1730-34.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNDINA PONTES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1730-34.2009.811.0039.

CÓDIGO 21518.

Vistos em correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por UNDINA PONTES 

GUILHERME em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo apresentado na fl.212/213.

Manifestação da parte requerente concordando com os cálculos trazidos 

pelo Contador Judicial, conforme da fl.218.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o requerido, conforme na fl. 224 

apresentou devidamente os seus cálculos na peça de cumprimento de 

sentença, impugnando o valor apresentado pelo contador. Nota-se, que a 

parte requerente, concorda com os cálculos apresentados pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 118.928,21 (cento e dezoito mil novecentos e vinte 

oito reais e vinte um centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

2.479,21 (dois mil e quatrocentos e setenta nove reais e vinte um 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo Contador Judicial deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 118.928,21 (cento e dezoito mil novecentos e vinte 

oito reais e vinte um centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

2.479,21 (dois mil e quatrocentos e setenta nove reais e vinte um 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 745-70.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 24.687, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 96.795,20 (noventa e seis mil e setecentos e 

noventa cinco reais e vinte centavos) referentes às verbas pretéritas e 

R$ 1.638,33 (um mil seiscentos e trinta oito reais e trinta três centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 

20 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 2699-83.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Nesta toada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cálculo 

da contadoria. Ante o exposto, tendo em vista que os cálculos 

apresentados pela contadora judicial estão em consonância com a 

r.sentença e v.acórdão prolatados nos presentes autos, bem como a 

parte autora manifestou concordância aos cálculos apresentados pela 

contadoria deste juízo às fls. 178, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

contadora judicial às fls. 176/177, no valor de R$ 103.817,35 (cento e três 

mil, oitocentos e dezessete reais e, trinta e cinco centavos) referente às 

verbas pretéritas.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23748 Nr: 1374-05.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 1374-05.2010.811.0039

CÓDIGO 23748

Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTÔNIO LOPES DA 

SILVA em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 A parte autora requereu pelo cumprimento de sentença às fls. 154/174.

Impugnação à Execução às fls. 178/182, alegando indevida multa pelo 

suposto descumprimento da sentença, fundamentado pelo acórdão do E. 

TRF1 às fls. 134/137.

A requerente declarou que o executado concorda com o pagamento das 

verbas atrasadas e os honorários advocatícios, pois não há de se falar 

em pagamento de multa.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo às fls. 

173. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados reiterando pelo afastamento da multa, no valor de R$ 

26.709,65 (vinte e seis mil, setecentos e nove reais e, sessenta e cinco 

centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.520,91 (um mil, 

quinhentos e vinte reais e, noventa e um centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

26.709,65 (vinte e seis mil, setecentos e nove reais e, sessenta e cinco 

centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.520,91 (um mil, 

quinhentos e vinte reais e, noventa e um centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21376 Nr: 1580-53.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVESTRE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1580.53.2009.811.0039.

CÓDIGO 21376.

Vistos em correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SEBASTIÃO 

SILVESTRE SILVEIRA em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 Cálculo apresentado na fl.160/161-verso.

Manifestação da parte requerente concordando com os cálculos trazidos 

pelo Contador Judicial, conforme da fl.162.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o requerido, conforme na fl. 141-verso 

apresentou devidamente os seus cálculos na peça de cumprimento de 

sentença, impugnando o valor apresentado. Nota-se, que a parte 

requerente, concorda com os cálculos apresentados pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 108.219,35 (cento e oito mil duzentos e dezenove 

reais e trinta cinco centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

10.724,04 (dez mil e setecentos e vinte quatro reais e quatro centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo Contador Judicial deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 108.219,35 (cento e oito mil duzentos e dezenove 

reais e trinta cinco centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

10.724,04 (dez mil e setecentos e vinte quatro reais e quatro centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 
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apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22973 Nr: 594-65.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA RIBEIRO DELGADO, MARIA 

ROSA RIBEIRO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/O, JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:Proc Faz.Públic, 

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 594-65.2010.811.0039 Código 22973

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): MARIA ROSA RIBEIRO DELGADO e MARIA ROSA 

RIBEIRO DELGADO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Rosa Ribeiro Delgado, CNPJ: 

03788595000180, brasileiro(a), Endereço: Av. Dr. Guilherme Pinto 

Cardoso, Nº 1144, Bairro: Jardim Santa Maria, Cidade: São José dos 

Quatro Marcos-MT ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/04/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.745,77

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(em) embargos.

BEM(S) PENHORADO(S):conforme folhas 72/73 no valor R$ 

265,31(duzentos e sessenta e cinco reais e trinta um centavos).

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 20 de agosto de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22734 Nr: 355-61.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 355-61.2010.811.0039.

Código nº. 22734.

Vistos em Correição.

DETERMINO a intimação pessoal do representante da parte requerida para 

que se manifeste nos autos referente o cálculo apresentado pela parte 

exequente na fl. retro, conforme o príncipio do contraditório.

Intime-se no prazo de 15 (quinze) dias, ADVERTINDO-SE que o silêncio 

será interpretado como concordância ao numérico apurado na fl. retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7424 Nr: 220-93.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 

CRECI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 2003/90.

Código nº. 7424.

Vistos em correição.

Chamo o feito a ordem e revogo despacho de folha nº. 27.

 Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25479 Nr: 1098-37.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FIRMINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 AUTOS Nº 1098-37.2011.811.0039.

CÓDIGO 25479.

Vistos em correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FRANCISCO FIRMINO 

DE FREITAS em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo apresentado na fl.198/199-verso.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o requerido, conforme na fl. 175-verso 

apresentou devidamente os seus cálculos na peça de cumprimento de 

sentença, impugnando o valor apresentado. Nota-se, que a parte 

requerente não se pronunciou depois da juntada do valor apresentado 

pelo Contador Judicial.

Destarte, conforme os valores apresentados pelo Contador Judicial e a 

parte exequente são similares, desnecessária se torna a explanação dos 

argumentos arguidos pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo 

Contador Judicial deve ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO, no 

valor de R$ 65.070,00 (sessenta cinco mil e setenta reais e zero 

centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 6.507,00 (seis mil e 

quinhentos e sete reais e zero centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 65.070,00 (sessenta cinco mil e setenta reais e 

zero centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 6.507,00 (seis mil e 
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quinhentos e sete reais e zero centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55698 Nr: 738-97.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CHARUPA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:20098/A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - OAB:69.461, RÓBER CÉSAR 

DA SILVA - OAB:4784

 Vistos em Correição.

DETERMINO a intimação do representante legal da parte autora, para que 

se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 686-04.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 686-04.2014.811.0039

CÓDIGO 55633

Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por KARLA CRISTINA 

VAZ SCHWARTZ em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 A parte autora requereu pelo cumprimento de sentença às fls. 159/160.

Declaração da parte requerida sem imposição quando ao cumprimento de 

sentença (fl. 165-v).

Manifestação da requerente requerendo a homologação do cálculo e, 

posteriormente a expedição de RPV.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo às fls. 

161/162. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 57.184,66 (cinquenta e sete mil, cento e 

oitenta e quatro reais e, sessenta e seis centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 5.126,68 (cinco mil, cento e vinte seis reais e, sessenta e 

oito centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

57.184,66 (cinquenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e, sessenta 

e seis centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 5.126,68 (cinco mil, 

cento e vinte seis reais e, sessenta e oito centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56554 Nr: 1374-63.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA AGRIPINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25399 Nr: 1018-73.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA RUYS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77906 Nr: 1247-23.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE SOUZA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ......É o breve relato.Fundamento e decido.Inexistindo prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro 

o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.No que tange à prova 

testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, designo 

para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 30 (trinta) de 

janeiro de 2019, às 14h00min. Cientifique-se as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 
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CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de 

agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 197-69.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 197-69.2011.811.0039

CÓDIGO 24574

Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por JOÃO VIEIRA, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fls. 183/184.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fls. 183/184, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1095-14.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL GARCIA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:MT-3498

 AUTOS Nº 1095-14.2013.811.0039

CÓDIGO 53311

Vistos em Correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que a requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o Advogado Dr. 

Silvio José Columbano Monez OAB/MT 8.996, para representar em defesa 

da requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, intime-se o douto para apresentar alegações finais escritas no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-26.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

ELIVAL JOSE MAXIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada 

(ID. nº 14016783). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manteve inerte, consoante certidão de ID. n.º 14747589. 

Considerando que o valor bloqueado nos autos satisfaz integralmente o 

débito perseguido na presente execução, resta-me extinguir o feito, ante a 

satisfação da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62399 Nr: 672-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para efetuar o recolhimento da guia de certidão premonitória, 

comprovando-se nos autos o efetivo recolhimento, para que seja 

expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 3049-43.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, 

ADALBERTO TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudimir Francisco Pessatto, Nelci 

Terezinha Tuni Tirloni, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS 

ALBERTO COZER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 1610-60.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAVANTES CERVELIN, INES SAVARIS CERVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação quanto a certidão negativa de citação do requerido, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 2256-70.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PINTO DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2256-70.2018.811.0108 (Código 64961)

Requerente: Aparecido Pinto dos Santos

 Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Tratando-se de interesse de idoso, nos termos do artigo 75 da Lei n.º 

10.741/2003, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64987 Nr: 2273-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER, CASSIANA 

CANDIDO DA SILVA, ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2273-09.2018.811.0108 - CÓDIGO: 64987

REQUERENTE: COPACEL – IND. E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS 

L.T.D.A.

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO COZER E OUTOS.

CARTA PRECATÓRIA

Vistos.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante para que, na forma do artigo 260, inciso II, 

do CPC, encaminhe a este Juízo cópia do instrumento de mandato 

conferido ao advogado da parte autora, uma vez que tal requisito 

essencial não foi cumprido, sob pena de recusa justificada ao 

cumprimento do ato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de setembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64988 Nr: 2274-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2274-91.2018.811.0108 - CÓDIGO: 64988

REQUERENTE: COPACEL – IND. E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS 

L.T.D.A.

REQUERIDO: ADALBERTO TIRLONI E OUTRO.

CARTA PRECATÓRIA

Vistos.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante para que, na forma do artigo 260, inciso II, 

do CPC, encaminhe a este Juízo cópia do instrumento de mandato 

conferido ao advogado da parte autora, uma vez que tal requisito 

essencial não foi cumprido, sob pena de recusa justificada ao 

cumprimento do ato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de setembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 208-62.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEP, MPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao exequente, no prazo 

legal para manifestar a cerca da sentença exarada no autos, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25353 Nr: 706-22.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José de Souza, Guilhermina Malta de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Júnior - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao exequente, no prazo 

legal para manifestar a cerca da sentença exarada no autos, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 843-23.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcida Correa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4.161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para que a advogada da autora se manifeste 

acerca dos laudos de fls. 50/53, no prazo de 10 dias, conforme a última 

parte da r. decisão de fl. 49, em conformidade a ordem de serviço nº. 

01/2008 deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52703 Nr: 2134-61.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio César Franceschi, Jorge José Aurélio de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/O, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT, Irajá 

Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, José Carlos Rezende - 

OAB:9146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o advogado do requerente para 

que retire e posteriormente comprove nos autos, a distribuição das cartas 

precatórias expedidas, em conformidade a ordem de serviço nº. 01/2008 

deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61856 Nr: 919-76.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Degilson Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Critina Romero - 

OAB:20748/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado do Réu para, 

no prazo legal, apresentar MEMORIAIS FINAIS, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 690-29.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José de Oliveira, Eliana Ferreira da Silva, Eurico 

Nelson Carneiro, Jairo Nascimento de Barros, Josias Florêncio Pereira, 

Markes Barcelos Martins, Paulo José de Oliveira, Clésio Cesar Silva 

Teodoro, Reginaldo Gilton Vieira, Osvaldo Ribeiro da Silva, Jamiro Pereira 

Albino, Mirian Julião da Silva, Vilma Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane Nogueira Caserta Asvolinsque 

Peixoto, Laura Nunes Teodoro Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131, Fernando César Lopes Piva - OAB:, Fernando 

Cesar Lopes Piva - OAB:9715-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao requerente, no prazo 

legal para manifestar a cerca da Carta Precatória com a finalidade não 

atingida, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28911 Nr: 1590-80.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio César de Moraes Cristo, Sônia Correa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se acerca dos laudos de fls. 100/104, no prazo de 10 

dias, conforme a última parte da r. decisão de fl. 99, em conformidade a 

ordem de serviço nº. 01/2008 deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 910-80.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Teixeira de Rezende, Maristela 

Moreira Andrade Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:153447/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogados da exequente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S). Diligencias 

para PROCEDER à constatação conforme o r. mandado 77-7076 de 

código: 65048. RURAL. Endereço: FAZENDA MEDALHA MILAGROSA II, 

REGIÃO COMUNIDADE MORRINHO/SERVO/CRUZES, EM VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE-MT. VALOR DA DILIGÊNCIA:R$ 1.400,00 (UM MIL 

E QUATROCENTOS REAIS). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 

013/2013. EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA 

D I S P O N Í V E L  N O  S I T E : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65043 Nr: 905-58.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Teixeira de Rezende, Maristela 

Moreira Andrade Rezende, Paula Andrade Teixeira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Marroni Vieira de Faria 

- OAB:9070/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mozart Vilela Andrade - 

OAB:4737/MS

 Intimação do advogados da exequente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar avaliação conforme Carta Precatória.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: COMUNIDADE MORRINHO/SERVO/CRUZES, 

Fazenda Medalha Milagrosa II, ZONA RURAL, Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65514 Nr: 1199-13.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeiry Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Frazão de Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Antonio Paes de Barros 

Filho - OAB:RO 7046, Rosimeiry Maria de Lima - OAB:RO 2504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogados da exequente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

URBANO. MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S). 

Diligencias para proceder à penhora e avaliação, conforme mandado 
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77-7265, de código: 65514. Urbano. Endereços: Rua Lino Bispo de 

Oliveira, 669, Centro, em Vila Bela da SSª Trindade-MT e Ciretran de Vila 

Bela da Ssª Trindade-MT. VALOR DA DILIGÊNCIA: R$ 50,00 (cinquenta 

reais). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 013/2013. EMISSÃO 

DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO SITE: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64848 Nr: 806-88.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da requerente para comparecer à audiência de 

Conciliação designada para o dia 08 de outubro de 2018 às 14:00 horas, a 

ser realizada na Sala de Conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61856 Nr: 919-76.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Degilson Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Critina Romero - 

OAB:20748/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado do Réu para, 

no prazo legal, apresentar MEMORIAIS FINAIS, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54038 Nr: 696-31.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Intimem-se os acusados por edital, na forma do art. 420, parágrafo único 

do CPP.

Considerando que a defesa técnica (Defensoria Pública) não foi intimada 

da decisão de pronúncia e foram suspensas suas atividades na Comarca, 

nomeio como advogado dativo o Dr. Alinor Sena Rodrigues, para ser 

intimado da decisão. Os honorários advocatícios serão arbitrados 

oportunamente, conforme trabalho prestado e Tabela da OAB/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61856 Nr: 919-76.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Degilson Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Critina Romero - 

OAB:20748/O

 [...]Pelo exposto, atendidos os comandos legais, REVOGO, de ofício, a 

prisão preventiva do acusado DEGILSON FERNANDES DE OLIVEIRA, 

mediante a imposição das seguintes condições:1) Comparecer 

mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I, CPP);2) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, 

VIII); 3) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 

15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não 

frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Em 

razão das dificuldades inerentes à cumulação deste Magistrado desta 

Vara Única e da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

EXCEPCIONALMENTE SERVE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.SERVE, AINDA, COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS 

PARTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.Na ocasião do 

cumprimento do presente alvará, o RÉU deverá ser advertido pelo Oficial 

de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares 

acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente 

decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).Recolham-se 

os mandados de prisão preventiva expedidos.Comunique-se esta decisão 

no HC 1007522-88.2017.8.11.0000.Intime-se o Ministério Público. 

Notifique-se.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61856 Nr: 919-76.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Degilson Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Critina Romero - 

OAB:20748/O

 Vistos, etc[...]. Posto isso, RECEBO A DENÚNCIA, na forma do que prevê 

o art. 396 do Código de Processo Penal:“Art. 396. Nos procedimentos 

ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a 

rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.”Assim 

sendo, determino que sejam adotadas as seguintes providências:1 – 

Proceda-se à citação do(s) acusado(s) para que responda(m) a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que 

na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 

Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será 

nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º do art. 396-A do Código de 

Processo Penal);2 – Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(e)m defensor, dê-se vistas à 

Defensoria Pública para defesa do(s) réu(s). 3 – Apresentada a defesa e 

sendo arguida preliminar ou apresentado documento, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação (Código de Processo Penal – art. 

409).4 – Expeça-se certidão criminal circunstanciada e requisitem-se as 

certidões de antecedentes criminais, conforme pedido pelo Ministério 

Público e conforme o art. 1.373, II, da CNGC.5 – Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC), nos moldes do art. 1.373, III, da CNGC.6 – 

Por fim, defiro os demais requerimentos ministeriais formulados à fl. 

114.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.[...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54038 Nr: 696-31.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 "No caso presente, o acusado deve ser pronunciado para ser submetido 

a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes no feito os 

mínimos pressupostos para a pronúncia, constantes do art. 413 do Código 

de Processo Penal. A materialidade é incontroversa, já que vem 

respaldada pelo acervo probatório coligido nos autos, como o exame de 

corpo de delito às fls. 18/19, relatório da autoridade policial às fls. 

28vº/29vº, bem como depoimentos da vítima e testemunhas, tanto em fase 

policial quanto em fase judicial. Quanto à autoria, o magistrado deve se 

limitar a expor na decisão de pronúncia tão somente seus indícios, 

cabendo ao Conselho de Sentença determinar se o réu é culpado ou não 
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do delito a ele imputado, sob pena do juiz singular invadir a competência do 

Tribunal do Júri, já que apenas de forma excepcional devem ser julgados 

monocraticamente os crimes dolosos contra a vida. No presente caso, são 

fortes os indícios de autoria do crime imputado ao réu José Aparecido 

Gomes Rodrigues, principalmente em razão da confissão do acusado e 

dos depoimentos das testemunhas, que apontam para o envolvimento do 

réu na prática delituosa que, por pouco, não ceifou a vida da vítima Marco 

Dias dos Santos de Souza. Pelo expendido, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, pronunciar José Aparecido Gomes Rodrigues, já qualificados nos 

autos, por infração ao artigo 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do Código 

Penal, para que se submeta a julgamento ao Tribunal do Júri desta 

Comarca. Intimem-se as partes da sentença. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-53.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS GOMES (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000027-53.2017.8.11.0077. REQUERENTE: RONIVALDO DIAS 

GOMES REQUERIDO: AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Vistos, etc. Vista às partes sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal e vista ao autor para requerer o cumprimento de sentença no 

prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo se manifestação, ao arquivo, 

com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 30 de agosto de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-71.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS DE MATOS MAGALHAES (REQUERENTE)

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 8010091-71.2015.8.11.0077. REQUERENTE: EPAMINONDAS DE 

MATOS MAGALHAES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, 

etc Considerando a certidão do Gestor que informa a intempestividade do 

recurso, NÃO RECEBO O RECURSO INOMINADO interposto pela parte 

requerida. Vista ao requerente para requerer o cumprimento de sentença 

no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao 

arquivo, com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 30 de agosto 

de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-78.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000036-78.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: JUVELINA DE OLIVEIRA LEITE Vistos, 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em que não 

foi localizada a parte executada para receber a citação ou não há bens 

penhoráveis, consoante certidão do Oficial de Justiça. Desse modo, 

impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos documentos ao 

autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução 

dos documentos ao autor. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 

30 de agosto de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 431-51.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS, IVONE RADTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

DYOGO DA COSTA MARQUES - OAB:11084, LUIS CARLOS NÉSPOLI 

JÚNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9.845, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845

 INTIMAR o advogado das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da petição do perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123232 Nr: 1461-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDRE DA SILVA, ANDREIA APARECIDA 

DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva intentada pelo Ministério Público, para (i) CONDENAR o réu LUIZ 

ANDRÉ DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006; (ii) ABSOLVER os acusados LUIZ ANDRÉ DA SILVA e 

ANDREIA APARECIDA DA COSTA SOUZA da imputação dos crimes do 

artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, o 

que faço com fundamento, respectivamente, nos incisos I e II do artigo 386 

do CPP; e ABSOLVER a acusada ANDREIA APARECIDA DA COSTA 

SOUZA da imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. [...] Cumpram-se as 

demais disposições da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao 

caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124632 Nr: 2058-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°2058-51.2018.811.0102

Código n° 124632

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando nos autos documentos que comprovem o 

início de prova material, especificamente quanto ao período de carência do 

benefício requerido. Verifica-se que a parte autora informou nos autos 

que passou a residir em Colíder/MT a partir do ano de 1991, contudo, 

pretende comprovar o período de labor rural, juntando documentos 

referentes aos anos de 1991 a 1995 como se estivesse residindo no 

município de Carlinda/MT.

 Assim, DETERMINO que emende a inicial, juntando documentos 

especificamente quanto ao período de carência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c artigo 332 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera/MT, 27 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114879 Nr: 771-87.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PADS, SKSPF-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº: 771-87.2017.811.0102

 Código n°: 114879

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte requerida para manifestar-se da proposta de acordo 

apresentada à ref. 69, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123601 Nr: 1646-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1646-23.2018.2018.811.0102

Código n. 123601

Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A, 

em desfavor de ANTONIA SOUZA MOURÃO.

À ref.13, a parte autora manifestou pela desistência da presente ação, 

com o julgamento sem resolução do mérito.

DECIDO.

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação de busca e apreensão, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de determinar a baixa no bloqueio judicial do automóvel, vez que não 

foi realizada a busca e apreensão do bem.

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, uma vez que não 

houve contestação.

Uma vez que a parte renuncia ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2089-71.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLEI RODRIGUES CARPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLON MIALET DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2089-71.2018.811.0102Código n°: 124716Vistos, etc.I)RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. II)DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.III)INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 

(cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação. 

IV)Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.V)Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima 

ou informe ter interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.VI)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).VII)Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). VIII)Caso a parte ré faça uso da previsão do 

§ 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será 

a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação.IX)Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124639 Nr: 2059-36.2018.811.0102

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAQUELINE NOGUEIRA, ELIAS RODRIGUES DOS 

SANTOS, SUELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2059-36.2018.2018.811.0102

 Código n°: 124639

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo legal, quanto ao pedido de restituição de coisa apreendida 

apresentado por Sueli da Silva Bueno, Elias Rodrigues dos Santos e 

Jaqueline Nogueira.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118997 Nr: 2438-11.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo requerido pela Exequente, bem 

como intimo o Advogado da parte Exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65252 Nr: 816-77.2006.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1894-23.2017.811.0102

Código n°: 65252

Vistos etc.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo acusado Sidnei 

da Silva Moreira, contra decisão que o pronunciou (ref. 46).

Certidão de tempestividade (ref. 75).

Diante da certidão de tempestividade, RECEBO o Recurso em Sentido 

Estrito interposto pela Defesa ref. 74 e 79.

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para que, querendo, apresente as 

contrarrazões.

Após, volvam-me conclusos os autos para análise acerca da manutenção 

ou não da decisão recorrida, na forma do artigo 589, do Código de 

Processo Penal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124031 Nr: 1840-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdSS, LGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1840-23.2018.811.0102

Código n. 124031

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, proposta por 

LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA e VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS 

SILVA.

 No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto ao 

dissolução do casamento, partilha de bens, alimentos, guarda e visitas dos 

filhos menores.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do 

acordo (ref. 8).

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

pág.05/07, e por consequência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do artigo 226, §6º da Constituição 

da República.

A requerente de voltará a utilizar o nome solteira, qual seja VANESSA 

RIBEIRO DOS SANTOS.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à pág. 05/07.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais de Várzea Grande /MT, para que proceda às 

averbações necessárias.

Sem custas, uma vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 27 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103720 Nr: 1331-34.2014.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ - 

OAB:16558

 Autos n. 1331-34.2014.811.0102

Código n.103720

Vistos, etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por MARTA DE MOURA 

RODRIGUES ALVES em desfavor de NILSON ALAN ALVES, ambos 

qualificados nos autos.

 Em audiência de conciliação, na presença do representante do Ministério 

Público, as partes acordaram quanto à realização do divórcio, bem como 

quanto à guarda, visitas e alimentos dos filhos menores.

 O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

ref.130, e por consequência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do artigo 226, §6º da Constituição 

da República.

A requerente de voltará a utilizar o nome solteira, qual seja MARTA DE 

MOURA RODRIGUES.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à ref. 130.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais desta Comarca de Vera/MT, para que proceda às 

averbações necessárias.

Sem custas à ressarcir, pois a autora atua sob o palio da justiça gratuita.

 Sem honorários.

Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 27 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109827 Nr: 458-63.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 Autos n. 458-63.2016.811.0102

Código n. 109827

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário, proposta por THIAGO JULIO PEREIRA 

DE SALES, em desfavor de FRANCIELO SILVA MARGADO, objetivando a 

modificação da guarda da menor Yasmin Morgado Sales.

Em audiência de conciliação (ref.112), na presença do Ministério Público, 

as partes compuseram amigavelmente o objeto da presente ação.

 Com efeito, os direitos da menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de ref. 112 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente da menor envolvida.

Sem custas, uma vez que autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 27 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO NA 
COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT 
 

 
EDITAL 12/2018-DF 

 
 

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Barra do 
Bugres/MT, no uso de suas atribuições legais, conforme provimento nº. 29/2014-CM, 
autorizado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o deferimento das inscrições e a respectiva relação 
definitiva de inscritos do Processo Seletivo de Juiz Leigo para a Comarca, mediante as 
condições estabelecidas nos editais nº. 09/2018-DF, publicado em 03/08/2018 (DJE 
edição nº. 10309), nº. 10/2018-DF, publicado em 08/08/2018 (DJE edição nº. 10312) e 
nº. 11-2018-DF, publicado em 24/08/2018 (DJE edição nº. 10324), após análise dos 
recursos interpostos. 
 
1 – DOS RECURSOS INTERPOSTOS 
 
Candidata Maíra Moura Soares, RG nº. 970743 SSP/MT. Recurso Indeferido.  Motivo: 
ausência de envio de documentação completa conforme solicitado nos editais nº. 
09/2018-DF, publicado em 03/08/2018 (DJE edição nº. 10309), nº. 10/2018-DF, 
publicado em 08/08/2018 (DJE edição nº. 10312), considerando que houve outros 
candidatos que enviaram corretamente a documentação solicitada nos editais supra 
citados e sem possibilidade, nos termos dos editais, de dilação de prazo para juntada de 
tais documentos pendentes. 
 
2 – RELAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
 
Inscrição Candidato(a) Documento de 

identificação 
1 ALLINE JULIANA LEITE RG nº. 2031188-5 SSP/MT 
2 ANI CAROLINE NUNES DUTRA RG nº. 23160489 SSP/MT 
3 ANTÔNIO PORPHÍRIO PINTO DOS 

SANTOS RG nº. 1122595 SSP/GO 
4 CLÁUDIA REGINA POLETTO RG nº. 1287065-0 SSP/MT 
5 CYNTHIA DURANTE MACHADO RG nº. 1362578-0 SSP/MT 
6 DOUGLAS SILVA BARBOSA RG nº. 20416113 SSP/MT 
7 ELIEZER JOSÉ TEIXEIRA RG nº. 1675555-3 SSP/MT 
8 ENIO MARTIMIANO DA SILVA 

JÚNIOR RG nº. 16730194 SSP/MT 
9 GISELY RODRIGUES MACHADO RG nº. 22746242 SSP/MT 
10 GRACE ALVES DA SILVA RG nº. 1644984-3 SSP/MT 
11 HIDE ABREU HOSSOE RG nº. 20542232 SSP/MT 
12 IVANA DE OLIVEIRA SARAT RG nº. 1128956-2 SSP/MT 
13 JAQUELINE LETÍCIA ANTUNES RG nº. 1487749-0 SSP/MT 
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MACIEL 
14 JIZREEL ALVES GUIMARÃES DE 

JESUS RG nº. 19428618 SSP/MT 
15 LUCIANE BORDIGNON DA SILVA RG nº. 1396884-0 SSP/MT 
16 LUIHANA PASINATO GOMES RG nº. 2101767-0 SSP/MT 
17 MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES 

DA SILVA RG nº. 1813191-1 SSP/MT 
18 SUELEYN DE OLIVEIRA PAINS RG nº. 14122456 SSP/MT 
19 TALITA DE BARROS MARQUES RG nº. 230861-81 SSP/MT 
20 THIAGO MÁXIMO DA SILVA RG nº. 1738725-6 SSP/MT 

 
3 – DO LOCAL E DA DATA DAS PROVAS 
 
3.1 - As provas (objetiva e de sentença) serão aplicadas na Escola Estadual “Júlio 
Muller”, endereço: Avenida São Benedito, 701, Centro, CEP: 78390-000, Barra do 
Bugres - Mato Grosso, no dia 23 de setembro de 2018, com início previsto para 08:00h 
da manhã às 13:00h, dispondo o candidato de 05 (cinco) horas para a realização de 
ambas provas. 
3.2 – O portão de acesso ao prédio será aberto às 07:30h e fechado às 08:00h. Conforme 
disposto no item 8.4, após o fechamento dos portões , não será permitido o acesso do 
candidato ao prédio de aplicação da prova. 
3.3 – O candidato deverá comparecer ao local de prova munido com a documentação 
descrita nos itens 8.5, e deverá se atentar a todos os subitens do art. 8º do edital nº. 
09/2018-DF. 
3.4 – O candidato que efetuou a inscrição via e-mail, deverá levar ao local da prova a 
impressão do e-mail que comprove o envio da documentação solicitada na inscrição e 
ao candidato que realizou a inscrição de forma presencial deverá levar a ficha de 
inscrição protocolada com o recebimento. 
3.5 – Para a prova prática de sentença, o candidato deverá se atentar ao art. 10 do edital 
nº. 09/2018-DF. 
3.6 – Só poderão levar consigo a prova, os candidatos que saírem 30 (trinta) minutos 
antes do horário previsto para encerramento das provas. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém no futuro possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do fórum e publicado 
no Diário de Justiça Eletrônico. 

 
 
Barra do Bugres-MT, 29 de agosto de 2018. 
 
João Filho de Almeida Portela 
Juiz de Direito e Diretor do Foro Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 

EDITAL N.º 014/18/DF 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de Direito Diretora do Foro 
desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
 
CONSIDERANDO, a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 
físicas na área de psicologia e assistência social, para atuarem na Comarca de Jaciara/MT; 
 
Resolve: 
 
Tornar público o resultado dos candidatos habilitados por meio da análise dos documentos 
apresentados no período de 30 de julho a 10 de agosto do corrente ano, em conformidade com o 
Edital n.º 010/18/DF e Provimento n.º 06/2014/CM, de 07.03.14, com suas classificações. 
 

I – Área de Psicologia 

Nome Pontuação Final Classificação 

Suzana Caetano dos Santos Scaranaro 10,0 1.º 

Janaína Fernanda da Silva Souza Castro 10,0 2.º 

Mirna Aparecida Thomé Monte 6,5 3.º 

Danyela Ruth do Nascimento Gregório 6,0 4.º 

Eliene Ursulina dos Santos 5,25 5.º 

Adriana Maforte Silva 4,3 6.º 

Emanuela Victor Coelho Daleffe Mascarenhas 2,8 7.º 

Simone Azevedo Rodrigues 2,7 8.º 

Magno Rafael Miranda Santos 2,45 9.º 

Maria de Fátima Nunes Cavalcante 2,2 10.º 

Jislley Eunis de Magalhães 2,05 11.º 

Irma Flávia Pavoni de Carvalho 1,8 12.º 

Viviane Ferreira Leite 1,6 13.º 

Thayane Gonçalves Vieira Silva 1,2 14.º 

Raphaela de Souza Ferreira 1,1 15.º 

Antônio Augusto Barkoski Sampaio 1,1 16.º 

Jaenny Karoline da Silva Almeida Souza 0,6 17.º 

Angelina Enéas de Moura Azevedo 0,25 18.º 

Fabiana Luíza Gomes Barbosa 0 19.º 

Jhemerson Almeida de Jesus  0 20.º 
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II– Área de Assistência Social 

Nome Pontuação Final Classificação 

Joana de Sene Faria Amorim 10,0 1.º 

Alice de Siqueira Silva 10,0 2.º 

Lucinei Alves da Silva 10,0 3.º 

Adriana Dias Fernandes Borges 10,0 4.º 

Juliany Santos Ferreira 10,0 5.º 

Sisley Marques da Costa Porto 9,5 6.º 

Hélida Ivanna Ferreira da Silva Ribeiro 6,75 7.º 

Rosenete Lemes de Almeida 5,15 8.º 

Claudinéia Gonçalves Nunes 5,0 9.º 

Maria Leila Soares de Oliveira 3,5 10.º 

Diares Nunes Pereira 2,05 11.º 

Eliene Castro Lira 1,8 12.º 

Jéssika Caetano da Silva e Melo 0,5 13.º 

 
1. Para critérios de desempate foi priorizado aquele candidato com maior idade no momento da 
classificação nos termos do artigo 1.º, item 6.2, “a” da Portaria n.º 379/2015/PRES; 
 
2. No resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos candidatos classificados, 
sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos, já com observância ao critério de desempate; 
  
3. Para recorrer da classificação o candidato deverá apresentar o recurso na Diretoria do Foro 
desta Comarca, no prazo legal de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do presente 
edital. 
 
4. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a data do 
protocolo do recurso.  
 
5. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou qualquer outro meio além do previsto. 
 
6. O resultado divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados. 
 
7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou do 
resultado definitivo. 
 
8. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico.  Jaciara/MT, 30 de agosto de 2018. 
 
LAURA DORILÊO CÂNDIDO 
JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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